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Siūlomi įstatymai skatins 
kyšininkavimą 

Vilnius, kovo 29 d. (TSST) -
Penktadieni vykusioje spaudos 
konferencijoje Seimo Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konser
vatorių) frakcijos narys Vid
mantas Žiemelis nuogąstavo, 
kad Seimui pritarus įstatymui, 
kuriuo aukščiausiems valstybės 
pareigūnams būtų nustatomi 
tarifiniai atlyginimai, gali 
smarkiai nukentėti teisėsaugos 
institucijų darbas, nes ten esan
tys sąžiningi darbuotojai imtų 
ieškoti sau vietos komercinėse 
įstaigose, praneša Tėvynės 
Sąjungos Spaudos tarnyba 
(TSST). 

Pasak Seimo nario, priėmus 
įstatymą „Dėl valstybės ir 
savivaldybių įstaigų bei orga
nizacijų darbuotojų darbo ap
mokėjimų pagrindu", tarifiniai 
atlyginimai prokurorams ir tei
sėjams sumažėtų beveik perpus. 
„Taip stipriai sumažinus tei
sėsaugos institucijų darbuotojų 
atlyginimus, negali būti ir kal
bos apie teisinės valdžios nepri
klausomumą ir sąžiningą savo 
pareigų vykdymą. Susidaro 
įspūdis, jog tai daroma dėl to, 
kad būtų lengviau tartis", kal
bėjo Žiemelis. 

Jis sakė, kad teisėsaugos in
stitucijose netrūksta piktnau
džiavimų ir dėl tos priežasties, 
kad jos yra nekontroliuojamos, 
t.y. prieš tvirtinant teisėjus, 
skiriant prokurorus, netikri
nama jų praeitis, nepaisant, ar 
jie nėra susiję *u nusikalstamu 
pasauliu, ar jie praeityje buvo 
sąžiningi. 

Vidmantas Žiemelis atkreipė 
dėmesį į tai, kad silpnėja 
Aurabanko baudžiamosios bylos 
tyrimas. Anot jo, šią bylą tiria 
tik vienas tardytojas, o pasta
ruoju metu jam dar pavesta tir
ti ir Litimpeks banko bylą. 
„Akivaizdu, kad Luokės ben
drovei, kuri, ne paslaptis, susi
jusi su aukštais valstybės parei
gūnais, yra žymiai geriau, kai 
prasčiau dirba teisėsaugos insti
tucijos", sakė Seimo narys. Pa
sak jo, pagrindiniai Aurabanko 
įkūrėjai V. Kudarauskas, L. 
Getautas ir R. Kiauleikis taip 
pat įsteigė ir Luokę bei Indorą, 
kurios šiandien yra pagrindinės 
banko skolininkės — jų skola 
siekia 44.6 milijonus litų. 

V. Žiemelio duomenimis, dalis 
pinigų, gautų paskolų pavidalu, 
pervedama į užsienio bankus 
(žinoma, kad jau pervesta virš 
5 milijonų dolerių), tikėtina, 
kad už 10.4 milijonų litų iš 
Aurabanko gautų paskolų per 
bendroves, susijusias su Luoke, 
„Šilutės baldai", „Žemaitijos 
pienas", „Alytaus pieninė", 
„Ekopa" ir kitas buvo įsigyta 
Vilniaus Banko akcijų. 

Žiemelis priminė dar vieną 
labai senai žinomą dalyką: 1992 
m. rugsėjo mėnesį Vidaus reika
lų inspekcija nustatė, kad Klai
pėdoje yra įsikūręs viešosios ap
saugos klubas, kuriame dirbo 
policininkai, kiti Vidaus reikalų 
sistemos darbuotojai, jam pri
klausė ir pats Klaipėdos vyriau
sias komisaras V. Narmontas. 
Sis klubas užsiimdavo vogtų au
tomobilių suradimu t.y., tie
sioginį savo darbą dirbantys po
licininkai dar gaudavo papildo
mus „paskatinimus". V. Žieme
lis teigė, kad į policiją kreipėsi 
žmonės, norintys surasti savo 
pavogtą automobilį, būdavo nu
kreipiami į klubą ir jam sumo
kėję nemažą sumą, mašiną at
gaudavo. „Akivaizdu, jog šis 
klubas įsikūrė tam, kad turėda
mas ryšius su nusikalstamu pa

sauliu, galėtų uždirbti nemažas 
sumas ir dalinti* su juo", padare 
išvadą Seimo narys. Jis stebė
josi, kad pasikeitus valdžiai, su 
šia pažyma susipažinęs Vidaus 
reikalų ministras Romasis Vai
tekūnas nieko nedarė, o V. Nar
montas sėkmingai dirba iki šiol. 

V. Žiemelis taip pat pranešė, 
jog parašė laišką generalinio 
prokuroro pavaduotojui Artūrui 
Paulauskui, kuriame abejo
jama, ar Vidaus reikalų minis
terijos tyrimo departamentas 
bus pajėgus objektyviai ištirti 
K. Čeponio bylą, susijusią su 
aukštų pareigūnų veiksmais su
teikiant Tauro bankui garantiją 
dėl 10 milijardų dolerių pasko
los. Pasak V. Žiemelio, departa
mento vadovas yra susijęs gimi
nystės ryšiais su vienu iš bu
vusių aukštų valstybės pareigū
nų, todėl prašo A. Paulauską šią 
bylą perimti savo žinion. Jis 
taip pat siūlo iškelti atskirą 
baudžiamąją bylą dėl pagarsėju
sios 10 milijardų kreditinės li
nijos. 

Baltarusija ir Rusija 
sukūrė sąjungą 

Maskva, balandžio 3 d. (CD 
— Rusija ir Baltarusija antra
dienį sutarė kurti naują sąjun
gą, praneša „Chicago Tribūne" 
(CT) dienraštis. Rusijos prezi
dentas Boris Jelcinas viliasi, 
kad tai patiks tiems Rusijos bal 
suotojams, kurie ilgisi buvusios 
Sovietų Sąjungos. Sutartimi nė
ra sukuriama nauja valstybė, 
bet ja yra sujungiamos abiejų 
šalių politinės ir ekonominės 
sistemos. 

B. Jelcinas, siekdamas birže
lio mėnesį vėl būti išrinktas 
prezidentu, stengiasi patenkinti 
daugelio rusų nostalgiją tu lai
kų, kai jų šalis buvo stipri ir 
dominavo tokias respublikas 
kaip Baltarusija. 

Iš savo pusės, Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Luka-
šenko tikisi, kad Rusija padės jo 
šaliai išsikapstyti ii ekonominės 
krizės. 

Bet ši sąjunga gali stipriai 
pakurstyti Baltarusijos tautinį 
judėjimą. Antradienio vakarą 
30,000 žmonių protestavo prieš 
sąjungą su Rusija sostinėje 
Minske. 

A. Nazelskis bus 
Lietuvos atstovu 

NATO 
Vilnius, kovo 29 d. (Elta) -

Briuselyje užimti diplomatinį 
postą besiruošiantis koman-. 
doras Eugenijus Nazelskis Lie
tuvos prezidento dekretu atleis
tas iš Lietuvos kariuomenės ge
neralinio inspektoriaus pareigų. 
Ketvirtadienį prezidento Algir
do Brazausko pasirašytas dekre
tas įsigalios balandžio 1 dieną. 
Iki tos dienos turėtų būti iš
leistas ir Krašto apsaugos mi
nistro įsakymas, kuriuo koman
doras E. Nazelskis bus paskir
tas Lietuvos kariniu atstovu 
ryšiams su NATO ir gynybos 
atašė Belgijoje. 

E. Nazelskis reziduos Briuse
lyje ir dirbs viename iš dviejų 
NATO būstinėje Lietuvos parei
gūnams išnuomotų kabinetų, 
kuriuose nuo šiol bus įkurtos 
trijų žmonių darbo vietos. 

Lietuvos gynybos atašė jau 
akredituoti Lenkijoje, Čekijoje, 
Latvgoje, Estijoje ir Danijoje 
Artimiausiu metu turėtų būti 
paskirtas Lietuvos gynybos 
atašė Vašingtone. 

Kovo 20 d. Nepriklausomybes aikštėje šaukliai sk>!be Žemėti dienos pradžią. Tą dieną visame 
pasaulyje buvo švenčiama psaulirif Žemes diena, -ii švente pirmą kartą paminėta 1971 m., o 
Lietuvoje pradėta Švęsti 1992 metais. Nuotr. G. Svitojaus „Dienoje" 

Pasaulio Bankas skyrė 
Lietuvai 30 milijonų dol. 

paskolą 
Vilnius, balandžio 3 d. 

(AGEP) - Pasaulio Bankas su
teikė Lietuvos Žemės ūkiui 30 
mln. JAV dolerių lengvatine pa
skolą. Sprendimas padarytas 
Pasaulio Banko tarybos posė
dyje balandžio 2 d., o realiai 
paskola pasieks Lietuvą vasaros 
pradžioje. 

Pasaulio Banko paskola yra 
pirmoji šio banko finansinė 
parama Lietuvos Žemės ūkiui. 
Lėšos bus skirtos žemės ūkio 

Čečėnijoje tęsiasi 
kovos 

Groznas, balandžio 3 d. (CT) 
— RUSUOS karinių pajėgų vado
vai antradienį tvirtino, kad lai
kosi prezidento Boris Jelcino 
plano užbaigti puolimus Čečėni
joje, nepaisant, kad tebevyksta 
aršios kovos tarp rusų dalinių ir 
čečėnų kovotojų. 

Vienoje kovoje žuvo 30 čečėnų 
kovotojų, nors rusų karininkai 
tvirtina, kad šaudo tik ginda
miesi. Rusijos pajėgų Čečėnijoje 
vado pavaduotojas, maj. gen. 
Stanislav Kondratiev pranešė, 
kad jo daliniai išstūmė čečėnų 
kovotojus iš Orechovo, bet ant 
radieno rytą, kai čečėnai bandė 
atsiimti savo pozicijas, jie tik 
gynėsi, patys nepuolė, praneša 
Rusijos žinių agentūra Interfax. 

Anot generolo Kondratiev, ko
voje prie Orechovo dalyvavo 150 
čečėnų kovotojų ir 30 jų buvo už
mušti. 

bendrovėms, kur privatus 
kapitalas sudaro daugiau nei 
50%, taip pat smulkiems ir 
vidutiniams kaimo verslinin
kams. Pavyzdžiui, paskolą galės 
gauti žmonės, norintys vystyti 
tokį verslą šalia Via Baltica 
greitkelio. 

Finansų mini- ;rijos Tarptau
tinio departamento direktoriaus 
pavaduotoja Rūta Skyrienė 
sako, kog didžiąją dalį 30 mln. 
JAV dolerių paskolos skirstys 
Žemės Ūkio Bankas, tačiau iki 
tol jis turi padidinti akcinį 
kapitalą ir pagerinti kapitalo 
pakankamumo rodiklį. 

Be Žemės Ūkio Banko, norą 
perskirstyti dalį lėšų pareiškė ir 
Vilniaus Bankas. Paskola, pa
sak R. Skyrienės, atvira visiems 

komerciniams bankams, kurie 
atitinka Pasaulio Banko reika
lavimus ir pateiks projektų. 

Pasaulio Banko paskola bus 
suteikta 20-čiai metų su kin
tančiomis palūkanomis, kurios 
dabar yra maždaug 6%-7%. Pir
muosius penkerius metus nu
matytas lengvatinis laikotarpis, 
per kurį bus mokamos tik palū
kanos. 

Žemės ūkio bendrovėms ar ki
tiems paskolos gavėjams pinigai 
galės būti skolinami su trejų 
metu lengvatiniu laikotarpiu, o 
maksimalus skolinimo laikas 
bus 12 metų. Didžiausia pasko
los suma — 250,000 dolerių. Jei 
gavėjas norės pasiskolinti litais, 
bus nustatomos vidutinės vy
riausybės vertybinių popierių 
palūkanos. 

Iki šių metų pradžios Pasaulio 
Bankas yra skyręs Lietuvai 
118.5 milijonus dolerių paskolų. 
Daugiausia jų panaudota ener
getikai. 

V. Petkevičius neišstos iš 
LDDP frakcijos 

Lietuvos karių 
atostogos bus 

ilgesnės 
Vilnios , balandžio 3 d. 

(AGEP) — Lietuvos vyriausybė 
nutarė skirti daugiau atostogų 
tikrosios krašto apsaugos tar
nybos kariams. Dabar jie kas
met turės 30 kalendorinių die
nų atostogų. Iki šiol profesio
nalūs kariai ilsėdavosi 26 die
nas. Pagrindinių atostogų truk 
mė pratęsta dėl pamaininio dar
bo, kuris verčia budėti savait
galiais ir švenčių dienomis. 

Tuo pačiu nutarimu ministrų 
kabinetas suteikė papildomai 
po dvi kalendorines dienas už 
kiekvieną penkerių metų tar
nybos krašto apsaugoje stažą. 
Tačiau apmokamos karių atos
togos negali trukti ilgiau kaip 
40 kalendorinių dienų. 

V i l n i u s , balandžio 3 d. 
(AGEP) - Buvęs Seimo Nacio
nalinio saugumo komiteto pir
mininką Vytautas Petkevičius 
neišstos iš LDDP frakcijos, 
pasakė valdančiosios frakcijos 

Žemės Ūkio Banko 
laivai buvo 

nuvertinami už 
kyšius 

Vilnius, balandžio 2 d. (LR) -
„Lietuvos ryto" straipsnyje apie 
Žemės Ūkio Banko operacijas 
Jūrų transporto ir žvejybos de
partamente buvo primintas fak
tas, šiam departamentui vado
vavęs Ričardas Zaleckis buvo 
sulaikytas, imdamas 40,00 dole
rių kyšį už pirkėjui naudingą 
laivo ,.Maironis" sutarties 
terminų pratęsimą. Be to, buvo 
sutarta parduoti šį laivą 
Magadano (Rusyoje) įmonei už 
2.05 milijonus dolerių, tuo tar
pu Islandijos firma, kaip teigia 
jos atstovas, jau žinomas A. S. 
Rafinsson, už jį jau anksčiau 
siūlė 2.9 milijonus dolerių. Is
landai tuo „labai stebėjosi". 

Pasak Klaipėdos apygardos 
prokuratūros darbuotojų, R. Za-
žeckiui iškeltos baudžiamosios 
bylos medžiaga akivaizdžiai 
patvirtina, kad jis „savanau
diškais tikslais paėmė kyšį" iš 
laivą pirkusios Rusijos firmos 
„Magadanryba Co Ltd." genera
linio direktoriaus N. Telenkovo. 

seniūnas Gediminas Kirkilas, 
komentuodamas anksčiau V. 
Petkevičiaus įteiktą tokį 
pareiškimą. „Visos problemos 
jau išspręstos, tokio klausimo 
nebėra, ir frakcija nesiruošia jo 
svarstyti", sakė frakcijos se
niūnas. 

„Lietuvos rytas" trečiadienį 
pranešė, kad V. Petkevičius nei
gė, jog jo sprendimas palikti 
frakciją buvo susijęs su nemalo
numais Nacionalinio saugumo 
komitete, ir žadėjo išdėstyti 
motyvus svarstant šį klausimą 
frakcijos posėdyje. V. Petkevi
čius buvo atstatydintas iš ko
miteto pirmininko pareigų po 
konflikto su kitu šio komiteto 
nariu Kęstučiu Gaška. 

Jeigu Petkevičius išstotų iš 
LDDP frakcijos, joje liktų 67 
nariai. Nore praradusi formalią 
daugumą, turėdama 68 parla
mentarus, LDDP frakcija ir 
toliau lieka dominuojanti. 

Konservatoriui Egidijui Jara
šiūnui tapus Konstitucinio Teis
mo teisėju bei Antanui Baskui 
išstojus iš socialdemokratų 
frakcijos, konservatorių frakci
joje yra 24 nariai, krikščionių 
demokratų frakcijoje — 12, so
cialdemokratų frakcijoje — 7 
nariai. Tautininkų, politinių 

. kalinu ir tremtinių bei lenkų 
sąjungos frakcijos turi po 4 
narius, o mažiausioji — demo
kratų frakcija — 3 narius. 
Lietuvos Seime dabar yra 12 
nepriklausomų narių. 

Prezidentas atsiėmė Lito 
patikimumo įstatymo 

pataisas 
Vilnius , balandžio 3 d. 

(AGEP) - Seimo frakcijų 
atstovai ir prezidentas Algirdas 
Brazauskas trečiadieni susitarė, 
kad nebus priimamos Lito pati
kimumo įstatymo pataisos. Pre
zidento teiktose pataisose 
numatyta, jog nekintanti lito ir 
JAV dolerio santykį 4:1 iki 1998 
metų pabaigos būtų garantavu
si valstybė. Opozicija šioms 
pataisoms vieningai nepritarė. 

Pasitarime pas prezidentą 
frakcijų atstovai numatė ketvir
tadienį pasirašyti susitarimą, 
kurio esmė — nekeisti Lito pati
kimumo įstatymą ir parengti 
centrinio banko funkcijų at
kūrimo programą. 

Parlamentinės partijos taip 
pat įsipareigos stiprinti bankų 
sistemą, nacionalinę valiutą ir 
„nekelti galimo lito nuverti

nimo temos", po susitikimo 
žurnalistams sakė Seimo biu
džeto ir finansų komiteto pir
mininkas Feliksas Kolosauskas. 
Jis pažymėjo, kad susitarimui, 
galiosiančiam iki šio Seimo 
kadencijos pabaigos, neprieš
taravo nė vienos frakcijos ats
tovas. 

Tuo tarpu negausios tautinin
kų frakcijos seniūnas Leonas 
Milčius skeptiškai įvertino 
planuojamą pasirašyti susita
rimą. Pasak, jo tautininkai 
greičiausiai susitarimo ketvir
tadienį nepasirašys. 

Konservatorių frakcijos se
niūnas Andrius Kubilius sakė, 
kad yra du susitarimo projektai. 
Veiną pasiūlė prezidentas, kitą 
parengė konservatoriai ir krikš
čionys demokratai. 

Lietuva kaltinama net nemėginusi 
artėti prie Europos 

bankininkystės standartų 
Vilnius, balandžio 2 d. — JAV 

finansininkas Antanas Grina 
„Dienoje" išspausdintame T. 
Staniulytės straipsnyje komen
tuoja Lietuvos finansinę poli
tiką ir dabartinę situaciją, 
pareikšdamas, kad nuo pat ne
priklausomybės atgavimo Lie
tuvoje nemėginta net priartėti 
prie europietiškų bankinin
kystės standartų. „Penkerius 
metus miegojome, bankų krizės 
pažadinti staiga atsibudome. Ir 
staiga supratome, kiek pavė
luota parengti svarbiausius 
bankininkystės įstatymus". 

A. Grina kritiškai vertina Lie

tuvoje priimtą Valiutą valdybos 
modeli; sako, jog paprašytas 
apie tai pareikšti savo nuomone, 
objektyviai nurodęs „du pliusus 
ir pusantro lapo minusų". 

Kalbėdamas apie Lito patiki
mumo įstatymą, Grina pasakė, 
kad jis Lietuvos bankų sistemai 
„šiek tiek žalingas" — ir ypač 
prezidento siūlyta to įstatymo 
pataisa. Tačiau, pasak jo, „šiuo 
metu negalima kiršinti žmonių 
su Lito patikimumo įstatymu. 
Kai bankai atsigaus, tik tuomet 
galima imtis atkurti tikrą, 
nepriklausomą Lietuvos ban
ką". 

Seimas spręs, ar gegužės ar 
balandžio 1-oji bus šventė 

Vi ln ius , balandžio 2 d. 
(AGEP) — Nepaisant vieningų 
opozicijos prieštaravimų, Sei
mas antradienį po svarstymo 
pritarė Lietuvos švenčių dienų 
įstatymo papildymo projektui, 
numatančiam gegužės 1-ąją 
paskelbti nedarbo diena. Galu
tinis balsavimas įvyks vėliau. 

Buvęs LDDP frakcijos narys 
Kęstutis Jaskelevičius pareiškė, 
kad Lietuvos visuomenei arti
mesnė būtų balandžio 1-oji, ir 
tvirtino kitam svarstymui 
pateiksiąs projektą, kad nedar 

Šį savaitgalį 
numatomas 
ledolaužis 

V i l n i u s , balandžio 2 d. 
(AGEP) - Šilutės hidrometeo
rologai pranašauja, kad balan
džio 4-6 dienomis bus Nemuno 
žemupio ir Minijos upės ledo-
laužio pradžią. Per pastarąsias 
tris paras Nemuno žemupyje 
ties Rusne vandens lygis pakilo 
nuo 147 iki 170 centimetrų, Mi-
nįjos upėje ties Lankupiais van
duo pakilo 20 centimetrų. 

Pirmadienį visoje Lietuvoje 
pradėjus drėbti šlapdribai, 
sniego iškrito apie 6-8 mili
metrus. Tačiau Vilniaus hidro
meteorologijos stoties inžinierė 
hidrologe Romualda Barkevi-
čienė korespondentui pasakė, 
jog naujai iškritęs sniegas 
didelės įtakos potvyniui netu
rės. „Kiek sniego nugaravo, 
beveik tiek pat ir iškrito. 
Tačiau, jei ir toliau būtų vyravę 
saulėtas oras, potvynis būtų 
žymiai mažesnis, nei apskai
čiuota", sakė ji. 

bo diena būtų paskelbta balan
džio 1-oji. 

Anksčiau projektą rėmą 
socialdemokratai šį kartą jam 
jau nebepritarė. Frakcijos 
atstovas Vytautas Plečkaitis 
siūlė padaryti pertrauką svars
tyme visuomenės apklausos bū
du išsiaiškinti žmonių nuomo
nę. 

Opozicijai gegužės 1-osios 
šventė primintų sovietinės sant
varkos restauravimą, o geresne 
dovana darbininkams, pasak 
kai kurių kalbėtojų, būtų Sei
mo, vyriausybės narių, kitų 
valdininkų atlyginimo suma
žinimas. 

Projekto autorius Seimo kanc
leris Neris Germanas pažymėjo, 
kad daugelyje Europos šalių i i 
šventė švenčiama, įskaitant ar
timiausias Lietuvos kaimynes 
— Lenkiją, Latviją ir Estiją. 

Pozicija ir opozicija sutarė 
vieninteliu klausimu, kad 
svarstymas buvo panašus į 
cirką. 

KALENDORIUS 

Balandžio 4 d.: Didysis ket
virtadienis. Izidorius, Alėta, 
Algaudas, Šilinis. 1763 m. gimė 
poetas Antanas Strazdelis (mirė 
1833 m. balandžio 11 d.). 1883 
m. gimė valstybininkas, istori
kas Augustinas Voldemaras. 
1926 m. sudarytas Lietuvos-Va
tikano konkordatas. 1949 m. 
Vašingtone pasirašytas Šiaurės 
Atlanto Paktas, sukuriantis 
NATO gynybos organizaciją. 

Balandžio 5 d.: Didysis penk
tadienis. Vincentas, Krescenci-
ja, Žyginte, Rimvydas. 1941 m. 
mirė Lietuvos ministras Mar
tynas Yčas. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 19% m. balandžio mėn. 4 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

S Ė K M I N G A S 
P R I E Š V E L Y K I N I S 

R E N G I N Y S 
Šv. Amano parapijos moterys 

kovo 31 d Verbų sekmadienį 
suruošė pyragų tortų, pyragai
čiu, grvbukų. ir namuose ga
mintų sūnų pardavimą. Rengi
nys buvo labai sėkmingas ir pel
ningas, nes parapijai buvo su
aukota 368 dol. Turėjome arti 
20 pyragų, tortų ir pyragaičių ir 
net 6 rūšių sūrius. Daug lan
kytoju pasinaudojo šia gera pro
ga nusipirkti skanių ir Įvairių 
kepsnių bei sūrių. Viskas buvo 
išparduota per vieną valandą! 

Vyko ir gausių Velykų stalo 
patiekalų laimėjimai. Turėjome 
kalakutu, kumpių, lašiniukų su 
kiaušiniais , margučių, bau 
dehų. Velykų lelijų, „alijošiaus 
lašelių" ir pyragų. Laimėjimų 
pelnas - 207 dol. buvo skirtas 
parapijos reikalams. Dar ir pini
ginių aukų gauta 85 dol. Iš viso 
parapijai skirta 650 dol. pelno. 
Atsilankiusieji svečiai ir parapi
jiečiai smagiai praleido sekma 
dienio popiete, džiaugėsi savo 
pirkimais ir laimėjimais. Dėko
jame visiems už gausu atsilan
kymą, pinigines aukas, lai
mikius Velykų stalui, pyragus, 
tortus, sūr ius ir nuolatinv' 
paramą Šv. Antano parapijai! 

STASIO B U T K A U S ŠAULIU 
K U O P O S METINIS 

S U S I R I N K I M A S 

Š.m. balandžio 21 d., sekma 
dieni, tuoj po pamaldų — 12 va
landa vidurdienį. Šv. Antano 
parapijos patalpose šaukiamas 
Stasio Butkaus šauliu kuopos 
metinis narių susirinkimas. 
Darbotvarkėje — valdybos bei 
revizijos komisijos pranešimai. 

menas - 36 m. ir Juozas Mi
kaila — 33 metus. Pensininkų 
būrys Detroite gausėja. 

lm 

CLEVELAND, OH 
GAVĖNIOS 

REKOLEKCIJOS 

ateities veiklos reikalai, klau
simai bei sumanymai. Susirin
kimas labai svarbus. Visi nariai 
ir norintieji tapti nariais, pra
šomi dalyvauti. 

Reg ina Juška i tė 

I Š Ė J O P E N S I J O N 

Inž. Algis Rudis š.m. kovo 29 
d. Fordo inžinerijos centre atsi
sveikino su savo bendradarbiais 
ir išėjo į pensiją po 29 metų tar 
nybos Fordo automobilių pro
jektavimo ir planavimo sky
riuje 

Taip pat š.m. kovo 29 dieną į 
pensija išėjo Detroito „Com-
mand'" tankų-automobilių ga
mybos įmonėje tarnavę lietuviai 
inžinieriai: Jaunius Gilvydis. 
išdirbės 36 metus. Viktoras Me-

Dievo Motinos parapijoje reko
lekcijos vyks Didžiąją savaitę, 
balandžio 1-3 d. Pamaldos rytais 
9 vai. ir vakarais — 7 vai. 
Rekolekcijų vadovas — kun. 
Vytautas Sadauskas, S.J., jau 
antrus metus gilinąs studijas 
Bostono kolegijoje. Velykų šven
tėms iš Lietuvos atvyksta ir 
kun. Leonardas Jagminas, S. J., 
iš Kauno. Jis praves rekolekci
jas Lemonte, IL. 

L A U K I A M A S 
K O N C E R T A S 

Po ilgokos pertraukos Cleve-
lando ir apylinkių l ietuviai 
pasveikins svečius dainininkus 
— „Leiiumų" mišrų chorą — 40 
choristų — iš Kauno. Choras 
Lietuvos chorų konkursuose 
11977 ir 1980 m.) pripažintas 
geriausiu choru. „Leliumai" yra 
koncertavęs daugelyje Europos 
kraštų bei Korėjoje. 

Cho-o koncertas vyks Atvely
kio šeštadienį, balandžio 13 d., 
7 vai. vak. Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoje. B i l i e tų 
galima užsisakyti skambinant 
dr. Birutei Kasperavičienei, tel. 
624 8332 ar dr. Eugenijui Šilga-
l iui , te l . 4 8 1 - 0 3 3 2 . V i s u s 
maloniai kviečia koncerto ren
gėjai — C l e v e l a n d o ate i 
tininkai. 

GERIAUSIA R E K L A M A 

Kovo 21d. laidoje didžiausias 
Ohio valstijos dienraštis „Plain 
Dealer", „Style" sekcijoje iš
spausdino madų skyriaus re
daktorės Janet McCue straips
ny, iliustruotą net aštuoniomis 
spalvotomis n u o t r a u k o m i s , 
pavadinta „Specialūs drabužiai 
Pirmajai Komunijai". Antrinė 
straipsnio antraštė teigia — 
..Trys seserys labai išryškina 
jaunų mergaičių neužmirštamą 
dieną". Pirmąjį šio dienraščio 
sekcijos puslapį puošia net per 
tris skiltis spalvota nuotrauka 
Janinos Khmaitės, — Šv. Jurgio 
parapijos, ir Kaitlyn Constan-
tme iš St. Felicitas parapijos su 
Pirmosios Komunijos suknelė
mis ir šydais bei visų trijų 
seserų nuotrauka — Mekėšai-
čių: Birutės Vedegienės, Rūtos 
Degutienės ir Vitalijos Butku
vienės. Jų, jau 10 metų vedama 

Lietuvos Respublikos Seimo narys Gediminas Vagnorius š.m. Vasario 16-sios minėjime su Palm 
Beach, lietuvėmis. Nuotr A. Augūno 

PALM BEACH, FL 
G E D I M I N A S V A G N O R I U S 
PALM B E A C H LIETUVIŲ 

T A R P E 
Vasario mėn. 17 d. Palm 

Beach LB apyl. valdyba suruošė 
susitikimą su Lietuvos Seimo 
nariu Tėvynės Sąjungos valdy
bos pirm. Gediminu Vagnorium 
„Holiday Inn", Palm Beach 
Gardens. Šis susitikimas buvo 
suruoštas p i e t inė s Floridos 
l ietuviams norint suteikti pro
gą arčiau susipažinti su svečiu. 
I susitikimą susirinko daugiau 
negu 80 asmenų, nes visi 
norėjo išgirsti Lietuvos Seimo 
nario Gedimino Vagnoriaus 
gyvus žodžius apie padėtį Lie
tuvoje. 

Popietę pradėjo Palm Beach 
LB apyl. pirm. Vincas Šalčiūnas, 
kuris pasveikino svečią ir trum
pai išreiškė lietuvių gyvenančių 
Floridoje rūpesčius dėl Lietuvos. 
Po to jis paprašė dr. Vytautą 
Majauską pravesti popietę su 
Gediminu Vagnoriumi. Su sve
čiu supažindino Eglė Dudėnie
nė. 

Savo kalboje Gediminas Vag
norius iškėlė Lietuvos dabar
tinio gyvenimo sunkumus, vil
damasis, kad po būsimų rin
kimų ateis nauji žmonės į Seimą, 
kurie galės visą gyvenimą pa-

firma „Biruta Design" (pavadi
nimas sudarytas iš iniciatorių 
vardų-Birutė ir Rūta) vien šiais 
metais pasiuvo 100 suknelių ir 
200 šydų, įvairių stilių ir kainų. 
Žurnalistė trumpai pažvelgė ir 
į visų trijų lietuvaičių seserų 
kūrimosi pradžią Amerikoje bei 
biznio organizavimą ir vedimą. 

Birutė Vedegienė yra Cleve
lando LB apylinkės valdybos 
narė, dalyvauja vyr. skaučių 
„Židinio" veikloje; Rūta Degu
tienė sėkmingai veda „Trans-
pak" skyrių — siuntinių per
siuntimas, pinigų pervedimas 
doleriais į Lietuvą, spaustuvės 
patarnavimas, palikimų sutvar
kymas. 

Straipsnio pabaigoje nurodo
mos pirmosios komunijos suk
nelių kainos — nuo 48 iki 275 
dol., duotas ir telefonas, kur tais 
reikalais skambinti. Tai aukš
čiausios kokybės brangiai kai 
nuojanti reklama. 

LOS A N G E L E S D R A M A 

Balandžio 27 d. Vyr. skaučių 
„Židinys" pakvietė Los Angeles 
dramos sambūrį, vadovaujamą 
rež. Petro Maželio, su linksmu, 
nuotaikingu Žemaitės vaidini
mu ..Trys mylimos". Spektaklis 
vyks Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje Bilietai po 10,7 ir 
5 dol. gaunami parapijos sve
tainėje sekmadieniais , arba 
skambinant tol 531-4263 

L B A P Y L I N K Ė S 
S U S I R I N K I M A S 

kreipti kitokia kryptimi. 
Po Gedimino Vagnoriaus kal

bos, dr. Majauskas pravedė 
klausimų pluoštą, kuriais susi
rinkusieji dar daugiau norėjo 
išsiaiškinti Lietuvos gyvenimo 
problemas. Visas susitikimas su 
Gediminu Vagnoriumi praėjo 
labai šilta nuotaika. 

D .A . 

S T . P E T E R S B U R G , F L 

V E T E R A N Ų T A U T I N I Ų 
Š O K I Ų G R U P Ė „ A U D R A " 

St. Petersburgo veteranų tau
tinių šokių Šokėjai š.m. žiemos 
sezoną tikrai nenuobodžiauja: 
kelių savaičių laikotarpyje, be 
kitų įsipareigojimų, suruošė du 
gražius renginius — sausio 31 
d. — savo dešimties metų gyva
vimo sukaktį ir vasario 20 d. — 
Užgavėnes. 

„Audra" susiorganizavo 1983 
m. Šokių mokytoja ir grupės 
vadovė tada buvo A. Kamiene , 
o nuo 1990 metų grupei vado
vauja K. Gaižauskienė. Dabar 
grupėje yra 20 šokėjų. Savo 
dešimtmetį švęsti grupė buvo 
suplanavusi anksčiau. Deja, dėl 
nenumatytų liūdnų įvykių, mi
nėjimas buvo atidėtas iki sausio 
31 d. Arti 280 šventės dalyvių 
susėdus prie-stalų, minėjimą 
pradėjo grupės vadovė ir šokių 
mokytoja K. Gaižauskienė, vi
s u s pasveikindama ir pasi
džiaugdama šokėjų darbštumu 
ir pasiaukojimu, puoselėjant 
l ietuvių tautinį šokį, su kuriuo 
tenka pasirodyti ne tik savųjų 
tarpe, bet ir tarptautiniuose 
festivaliuose, mokyklose, ligo
ninėse, net senelių namuose. 
Dalyvauta paskutinėse trijose 
šokių šventėse, ruošiamasi daly
vauti ir 10-oje. Po savo kalbos 
programos vadovė K. Gaižaus
k ienė pakvietė šios grupės 
organizatorę A- Kamiene , kuri 
savo kalboje paminėjo, jog St. 
Petersburge lietuvių tautinių 
šokių būrelis veikęs ir anksčiau 
ir pirmas jo pasirodymas buvęs 
1975 metais. Šis būrelis, vado
vaujant A. Karnienei, veikęs 
ligi 1980 metų. Tada buvusi per
trauka ir 1983-čiaisiasi metais 
„užgimė" veteranų šokių grupė 
„Audra". Baigdama savo žodį 
A. Kamiene linkėjo „Audrai" 
dirbti ir toliau, o „Audros" 
šokėjos savo buvusią mokytoją 
apdovanojo gėlėmis. Po kalbų 
„Audros" grakščiai ir jaunat
viškai pašoko kelis tautinius 
šokius. Be to, „Audros" vadovė 
pastebėjo, jog publikoje esama ir 
buvusių „Audros" šokėjų, juos 
išsikvietė priekin ir pasiūlė ką 
nors pašokti. „Pensininkai" 
pasirinko „Ant kalno karklai 
siūbavo". Visiems šokėjams 
publika atsidėkojo gausiais plo
j imais. 

Po programos K. ir N. Dimų, 
Lietuvių klubo še imininkų, 
buvo paruošta skani vakarienė, 
o v ė l i a u , norintiej i galėjo 
smagiai pašokti. Tokių atsirado 
gana daug. 

Sukakt ie s proga „Audrą" 
raštu pasveikino St. Peters
burgo jaunimo tautinių šo-

LB apylinkės susirinkimas 
šaukiamas balandžio 28, sekma
dienį, 12 vai. Dievo Motinos k ių šokėjų grupė „Banga" ir 

F.hzar»th Dole rlžiaupiasi Jono Urbono (Lietuviu R<-<>p-ib!konų federacijos 
buv pirmininko ir Mnhigan lietuvių respublikonų sąjungos pirm., bei Lietu
vių Bendruomenes veikejo'jai įteikta dail Tamošaičio knyga „Lithuanian 
National Cortume" 

parapijos sveta inėje . Š i a i s 
metais apylinkei vadovavo dr. 
V i k t o r a s S t a n k u s ir Ada 
Stungienė-koopirmininkai. 

V.R. 

sekmadienį , Lietuvių klube 
pietų metu, klubo pirmininkas 
A. Kamius . 

Kitas šios grupės renginys — 
vasario mėn. 20 d. suruoštas 
Užgavėnių pokylis, kuriame da-

UETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

112-osios LIET. V Y Č I Ų 
K U O P O S P I E T Ū S 

Lietuvos Vyčių 112-ji kuo
pa, veikianti Marquette Parke, 
nepasitenkina vien t ik mėnesi
niais susirinkimais, bet savo 
veiklą plačiau plečia. Š į kartą 
kuopa išsirinko specialų .Akci
jos" komitetą su pirm. Vida 
Sakevičiūte ir kovo 24 d., sek
madienį, suruošė vadinamus 
virtinukų pietus Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salė- [ 
je, kuri buvo kupinai pripil
dyta lankytojų. Pu ikų maistą 
paruošė Ta lman d e l i k a t e s ų 
k r a u t u v ė s s a v i n i n k a i Kaz
lauskai. 

Visiems užėmus vietas, pa
rapijos klebonas kun. Jonas 
Kuz inskas sukalbėjo maldą 
prieš valgį. Dalyvavo ir kunigai 
— Vitas Mikolaitis ir Jonas 
Savukynas. Taipgi solistas Al
girdas Brazis su žmona ir 
nemažai jaunų veidų. Pasistipri
nus pietumis ir kavute , V. 
Sakevičiūte pranešė, kad bus 
traukiami laimėjimai, kuriems 
vadovavo Es te l la Rogers ir 
Eleonora Kasputis. 

Tenka pažymėti, kad pietų 
metu grojo trijų asmenų orkes-

lyvavo arti 300 asmenų, norin
č i ų „ u ž s i g a v ė t i " . T ik š i s 
renginys buvo kitoks, sakyčiau, 
daugiau karnaval iškas, pritai
kytas U ž g a v ė n i ų nuota ikai . 
Nors lašininis su kanapinių 
nesinešė, tačiau grupės vdovė K. 
G a i ž a u s k i e n ė , v a d o v a v u s i 
vakaro programai, davė daug 
įdomių patarimų, kaip la ikyt is 
ir ką daryti Gavėnios metu. Įėjus 
į salę, svečius sutiko Šokėjai, 
pasirėdę darbo uniformomis ir 
prijuostėlėmis. Šokėjos gi vir
tuvėje plušo, dirbo — vakarienę 
gamino. 

Baigiant vakarienę , klubo 
pirm. A. Karnius padėkojo aud-
riečiams už pagalbą klubo dar
buose ir pasidžiaugė jų gražia 
veikla, atstovaujant l ietuviams 
jų tautiniu šokiu. Tada vyko 
grupės pasirodymas, vadovau
jant K. Gaižauskienei. Ta nerū
pestinga nuotaika buvo išlai
kyta ir toliau. K. Gaižauskienė, 
apibūdindama šokius, vis ką 
nors įterpdavo, kas prajuokino 
publiką. Pradžioje šokėjos, ap
sigaubusios skarelėmis, pašoko 
„Per girią girelę". Tada 9 poros 
pašoko 12-kos šokių pynę ir už
baigė šokių pasirodymą 8 vyrai. 
Scenoje išvydome aštuonis gry
bus, na jie trepsėjo ir sukosi 
komiškai interpretuodami šokį 
„Grybs, grybs". Tai dalyviams 
sukėlė juoką ir gerą nuotaiką. 
Po programos buvo šokama 
Cathy orkestrui grojant. 

Dirba mūsų veteranai šokėjai, 
štai, kovo mėnesį vėl šoks St. 
Petersburge tarptautinio fes
tivalio metu, o taut in ių šokių 
šventė Čikagoje taip pat ne už 
kalnų. 

Beje, turėta ir staigmenų: pub
likoje buvo atpažintas svečias iš 
Čikagos, Pupų Dėdės vaikait is , 
A. Čiurlionis. Pasirodo, jog j i s 
eina savo senelio takais, paįvai
rino mūsų vakaro programą ir 
pasižadėjo ateityje su visa grupe 
pas mus pasirodyti. 

St . V i k . 

D R A U G A S 
(U8P8-M10M) 
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JAV $96.00 $56.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $80.00 
Tik Šeštadienio laida: 
JAV $66.00 $40.00 
Kanadoj* ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 
Usssksa* j H e t e r ą 
(Air eargo) $100.00 $55.00 
Tik isstadienio laida $66.00 
Uteakaat i uMeni 
oro pasta $600.00 $260.000 
Tik šeštadienio laida $180.00 $85.00 
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokjcnt 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC 
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, tsstsitisniaia 
nedirba. 
• Radakoja ui skalbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri-
sMinriamne. gavus utasjiaa k* 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00-, Mtatbeniaia nedirba. 
• Radakoja straipsnius 
ssvo nuožiūra. N< 
straipsniu astsugo. 
siunčiant 

tras, gražiais maršais l inksmin
d a m a s v i sus dalyvius. 

Pirmiausia buvo traukiami pi-
n i g i n i a i l a i m ė j i m a i , k u r i ų 
didžiausias buvo 500 dol.; kitos 
dovanos buvo mažesnės. Ta pro
ga buvo susi laukta aukų: Pet
k a u s l a i d o t u v i ų į s t a i g a ir 
Midland banko pirm. Povilas 
Žiogas aukojo stambesnes su
m a s , kit i mažesnes. Po to buvo 
traukiami daiktiniai laimėji
m a i , k u r i ų būta n e m a ž a i . 
Laimingųjų buvo gana daug, 
bet tušč ių bilietų, žinoma, dar 
daug iau . 

Kuopos valdyba visą šių pietų 
gautą pelną skyrė savo parapi
jai paremti, kuriai, ypač mokyk
los i š la ikymas, yra ne lengva 
f inans inė našta. Tik energingo 
klebono kun. J. Kuzinsko pa
s t a n g o m i s ir p a r a p i j i e č i ų 
dosnumu ji dar gali gyvuoti. 

Linkėtina L. Vyčiams ir toliau 
savo veikloje nepavargti, nes ir 
Bažnyčia ir Lietuva laukia jų 
pagalbos. 

A p o l . P . B a g d o n a s 

SĖKMINGAS R E N G I N Y S 

Sekmadienį, kovo 24 d., Lie
tuvos vyčių 112 kuopa Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je , Čikagos Marquette Parke, 
rengė sėkmingą vaiš ių ir laimė
j imų popiete. Laiminguosius bi
l ietus ištraukus, svečiai džiau
gėsi piniginiais ar kitokiais lai
mėjimais, kurie vyč iams buvo 
suaukoti geradarių rėmėjų. 
Vidurio Amerikos apygardos 
vyčių 112 kuopa, ypač laimėji
mų suorganizavimo komiteto 
pirm. Eleonor Kasputis, nuošir
džiai dėkoja Standard Federal 
B a n k , Marquette P u n e r a l 
Homes, Gaidas-Dairmd Funeral 
Homes, Midland Savings , Lack 
Funeral Homes ir v is iems ki
t iems aukojusiems laimikius 
š iam renginiui. 

E l eonor K a s p u t i s 

• 753 m. pr. Kr. balandžio 21 
d. Romos miestą įkūrė Romulus 
ir Rėmus. 

DR. A. B. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS l« CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

M M W. M SL TsL (7M) 4324101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p - 7 v v . antr 1230-3v p p 
treed uždaryta. leetvd 1 - 3 v p.p 
penktd « sestd 9 v r • 12 v p.p 

•132 S Į t l M l Ave., I 
(312) 771 SS SS arba (312) l 

DR. K. A JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 

DR. JOVITA KERELIS 

IL 3315 VV 5Sth St.. Chicago 
Tai . (31 a) 478-2112 

9525 S 79tf) Ave . Hickory Hills 
Ta i . (709) SM-S101 

Valandos pagal susitarimą 

IL 

T l . l i l a i i n m a- saUo: (TOS) 6 * 2 - 4 1 * * 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 S * . M8n Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
Išskyrus trec Sestd 12 iki 4 vai p p 

LINAS A. K O R Y S , M . O . 
Opfitalmotogss/Adiu Chirurges 

I S. •SSsatsnė Aire. 
, H.S041S 

4148 W. • * • ) S*. 
311-734V77** 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4847 W. 183 ft., O s * Lewn, IL 

Pirmas apyl su Nortmvestsrn un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai tna»)ariaiy| 
(kalbėt angliškai) M . 70S-422-S2S© 

SURENOER LAL, MD. 
Specialybė — Vidaus ligos 

7723 S. Katate. CHUsg l , R, 80*82 
Tai . 313-434.2133 

a*laaėW a*» —— gMsaaaaaaAasiAaaem losiant, a 

ntMy wt7*sV*J* •"Tfys*s*sM6jwv V4*wn*jr 
S. Arcfter. C M S B Į S . IL ( 

Tel . 312-8*4-41 M 
Valandos pagal susitarimą 
Kaa. M . (312) 471 -

VIOAS J. NBMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 * . Katate Ava., 
• L 8 M M 

•132 S. Kertate Ava. 

Tai. 312-43* -77N 
RIMGAUDAS NEMKKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGUA 
118* Durt*** Ava., Bfl tn, N. 8 * 1 3 * 

Tat (788) 7 4 2 - M t * 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. RETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

a w M *V PS4»"a7*̂ W "•••» ^BsleSSJITJ !"****•* aa> 

1 mylia Į vakarus nuo Mariem Avė 
Tat (788) 2 — 18*8 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIaHJTlS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYMAS 
•132 8. Katate 

Vai : erMr. 2-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v. p.p. 
Sestd pagal susitarimą 

I. 312 778-28*8 

EDMUNDAI VtŽINAS, M.D. , S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbam* lietuviškai 
8188 * . Arefcer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (311) MB-77SS 

AKIŲ CHIRURGUA 
AKIŲ LIGOS 

1*2* I . Oeaea Ava. 
Heairvaj* IL 8 — 3 
Tai. 7S8-S27-**** 

Valandos pagal susitsnmą 

3 1 * 



NEPALAUŽTA TAUTOS 
VALIA 

VYTAUTAS MILIAUSKAS 

Tą rytą rusiškų mašinų ūži
mą girdėjo bemaž visa Lietuva. 
I sodybą? į namą arba butą 
įeidavo dažniausiai trise: du 
ginkluoti kariškiai, dėvintys 
sovietines uniformas, ir vienas 
civilis, kalbantis lietuviškai. 
Buvo įsakoma per dvi valandas 
pasiruošti ilgai kelionei... 

Jau 55 metai skiria mus nuo 
tada, kai „turinčios tam tikrą 
valstybingumą" Lietuvos vy
riausybė, diriguojama ūsuoto 
„maestro", įvykdė pirmą stam
bų nusikaltimą tautai — per tris 
dienas iš gimtų vietų į tolimą, 
alkaną ir šaltą Sibirą išgrūdo 
tūkstančius savo tautiečių. Pas
kui dešimtmetis po dešimtmečio 
stūmė Lietuvą į pačią Golgotos 
kalno viršūnę. Norėta amžiams 
atsikratyti Lietuvos proto, 
mokslo, kultūros, tikėjimo. Iš 
dalies tai ir pavyko padaryti, 
nes labai daug inteligentų — 
šviesuolių, kultūros, meno, 
mokslo, dvasininkijos atstovų, 
diplomatų liko amžino įšalo 
žemėje, žuvo giriose nelygioje 
ginkluotoje kovoje arba pasi
traukė į Vakarus, o į jų vietą 
plūstelėjo ešelonai kolonistų iš 
Rytų, Lietuva virto „blogio im
perijos" dalimi, tėvynainiai 
pramoko vogti, meluoti, gerti ir 
žudyti. 

Netikėtas, nors ilgai lauktas, 
tautos dvasinės stiprybės pro
trūkis nustebino pasaulį ir mus 
pačius — neliko Lietuvoje sve
timos kariuomenės durklo, ne
liko anos „liaudies vyriausybės" 
ir , ,šlovingosios partijos" 
ramsčio. „Buvusiems" iškilo 
grėsmė atsidurti akistatoje su 
tais nekaltaisiais, kuriuos nie-

" kino, naikino ir trypė. Tuomet 
tarp žmonių sklandė išganinga 
idėja, kurią įgyvendinus, galėjo 
sumažėti arba visiškai išnykti 
kylantis susipriešinimas — tai 
sąžiningos ir nuoširdžios atgai
los idėja. Juk vargu ar kas iš
kentėjo daugiau, negu Lietuvos 
kaliniai ir tremtiniai, vargu ar 
kas galėjo būti kilnesnis ir tau
resnis už Juos, nes Jie meldėsi 
net ir už savo kankintojus. 

Deja, persivardyti mėgstanti 
partija — „ta pati mergelė tik 
kita suknelė" — nuėjo savo 
pačios pramintu šmeižto ir melo 
keliu. Ji visokiais būdais men
kino tautos iškovojimus, pačią 
nepriklausomybės idėją, drabstė 
purvais tuos vadovus, kuriems 
pavydėjo, kurių ištikimybės 
dėka Lietuva atkūrė nepriklau
somybę, pasiekė pasaulio pripa
žinimą. Partiečiai putodami 
deklaravo apie savo dorą, kom
petenciją, profesionalumą. Ži
noma, dabar, praėjus trejiems 
metams, vargu ar kas ryšis tai-
kyt šiuos žodžius tikrai pado
riam asmeniui, nes šis supras 
tai kaip įžeidimą arba pasijuo

kimą. Bet tuomet žmonės jau 
savo noru atidėjo atgailą atei
čiai ir užsivertė sau ant spran
do vagių ir turgaus prekeivių 
naštą. Išsirinko į valdžią tuos, 
kurie eilinį kartą apgavo, api
plėšė ir dvasiškai išniekino 
Lietuvos žmones. 

Susidaro vaizdas, jog grįžome 
į sovietinės Lietuvos laikus: 
niekaip nenorima atstatyti savo 
genocido aukų teisių, grąžinti 
žmonėms kelis kartus nusavin
tą turtą, neatstatoma indėlių 
vertė, infliacijos sunaikinta 
menkutė kompensacija už kalė
tą laiką, nenorima pripažinti ir 
įstatymiškai įteisinti rezistenci
nę kovą, kaip teisėtą tautos 
savigyną, vengiama pripažinti 
karinius laipsnius, kurie suteik
ti už nuopelnus kovojant prieš 
okupantus dėl Lietuvos laisvės. 
Tuo tarpu be saiko buvo ir dis
kutuota Seime dėl drg. Kirkilo 
partinio diplomo pripažinimo. Ir 
jis buvo pripažintas! Valstybi
niu lygiu nevykdomi bent kiek 
rimtesni okupacijos laikotarpio 
istoriniai tyrimai, neskaičiuoja
ma okupacijų Lietuvai padaryta 
žala. Vis labiau ryškėja pastan
gos klastoti istoriją ir teisinti 
sovietinio režimo pakalikus. Pa
vyzdžiui, garbingais valstybi
niais apdovanojimais malonina
mi buvę enkavedistai. Šitaip tik 
nudvasinami, sumenkinami pa
tys apdovanojimai. 

Menkai dedama pastangų 
tam, kad iš tremties vietų grįžtų 
sovietinio genocido aukos. Neti
kėkite, kai jums iš televizijos 
ekrano „pasakoja" apie grįžtan
čias į Lietuvą šeimas. Tai imi
tacija. Tai tas pats, kai kastuvu 
kasama žemė jos nesiekiant — 
sukeliamas tik vėjas. 

Dabar veikiantis naujas pen
sijų įstatymas greičiausia netru
kus atsidurs kokiame nors „re
voliucijos" muziejuje ir bus 
klasikinis „politinės ekonomi
kos" eksponatas. Šis įstatymas 
numato reabilituotiems kali
niams ir tremtiniams vienos ba
zinės pensijos dydžio priedą. 
Tačiau daugeliui šios kategori
jos žmonių gavus ir šį „priedą", 
pensija nepadidėjo nė vienu litu. 
Mat perskaičiavus buvusią pa
grindinę pensiją, pastaroji 
sumažėjo bemaž tiek pat. Štai 
kur visu savo spindesiu atsivėrė 
partijos protas, garbė ir są
žinė! 

Tuo tarpu valstybė visų mo
kesčių mokėtojų sąskaita tebe-
globoja kolaborantus ir represi
jų vykdytojus, nes šie asmenys 
gauna žymiai didesnes pensijas 
ir netiktai per „Sodrą". 

Artėjant rinkimams į Lietu
vos Seimą, valdančioji partija 
nuo savo stalo numes dar ne 
vieną „kaulą". Prie nemokamo 
važiavimo miesto ir priemiesčio 

transportu gal dar leis, pa
vyzdžiui, nemokamai nusi
prausti viešoje pirtyje. Bet visa 
tai jaukas prasčiokui, o esmė, 
turinys, liks tie patys — jūs, 
buvę tremtiniai, Sibiro lagerių 
kaliniai, jūs „miško broliai", 
ryšininkai, gailestingosios se
sės, turite likti savo vietoje — 
pačiame žemiausiame lyg
menyje. 

Neapykanta savo buvusiems 
oponentams ir baimė pažiūrėti 
teisingumui į akis verčia šian
dieninius vadovus elgtis in
stinktyviai. Juk ne veltui tautos 
genocido tyrimams skirtas vado
vauti žmogus, kuriuo nepasitiki 
genocido pragarą patyrę žmo
nės. Vyksta keistas „žaidimas" 
su KGB archyvu, naikinamos 
KGB rūmų kalinimo, tardymo, 
tardymų ir egzekucijų kameros, 
jų inventorius, atkakliai 
priešinamasi ten pat įkurti 
Tautos kančių memorialą, da
bartinė LDDP valdžia atkakliai 
„nemato" Tuskulėnų dvaro. 

Lietuvis iš prigimties nėra 
kerštingas žmogus, ir tai deri
nasi su jo krikščionišku tikėji
mu. Tačiau šis tikėjimas reika
lauja ir pagarbos tiesai bei tei
singumui. Todėl būtina siekti 
istorinės tiesos atstatymo, geno
cido ir jų vykdytojų įvardijimo, 
pilno kovotojų ir aukų sąrašo 
sudarymo, jų teisių atkūrimo. 

Sukurta daug dirbtinų proble
mų, kurios tiesiogiai sieja ben
dro likimo žmones, dėl Tėvynės 
laisvės paaukojusius savo jau
nystę, sveikatą, artimuosius, 
šventai tikėjusius Lietuvos atei
timi. Ir nė jokia partija ar 
politinė organizacija, kad ir 
kokios kilmės ji būtų, viena šių 
problemų nepajėgs išspręsti. Tai 
turi būti vykdoma valstybiniu 
lygiu. Netenka abejoti, kad da
bartinė Lietuvos valdžia, kurios 
kojos ir rankos „supančiotos" 
praeities virvagaliais, kurių 
galai nutįso į Rytus ir „valdo" 
Lietuvą kaip „tam tikrą valsty
bingumą turinčią" šalį, nesiims 
jokių, kiek nors apčiuopiames-
nių veiksmų anksčiau išvardin
toms problemoms spręsti. Todėl 
būtina buvusių tremtinių, lage
rių kalinių, partizanų ir kitų re
zistentų vienybė, būtinas vieny
bės centras, apie kurį burtųsi 
įvairių partijų ir įsitikinimų 
žmonės. LPK sąjungai įgijus 
partijos statusą, tokiu centru 
galėtų ir turėtų būti Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
bendrija, kuri suartintų ne tik 
pavienius žmones, bet ir įvairias 
partijas bei politines organizaci
jas, kurios neabejingos Lietuvos 
istorijai, istorinio, teisinio ir 
moralinio teisingumo atstaty
mui, kurių veiklos tikslas — 
ekonomiškai stipri ir demokra
tiška Lietuva. Tai būtų pagrin
dinis bendrijos, kaip visuomeni
nės patriotinės organizacijos, 
tikslas. 

Bendrijos, kuriai šiuo metu 
priklauso apie 10,000 žmonių, 
bene pats rūpimiausias dalykas 

yra jos narių socialinė padėtis. 
Atlikta sociologinė Vilniaus 
bendrijos narių (apie 4,000 
žmonių) analizė, kurios duome
nys greičiausiai tiktų ir kitiems 
skyriams bei giminingoms orga
nizacijoms, rodo, kad vyrai 
sudaro 41.1 proc., moterys — 
58.9 proc., pensijinio amžiaus — 
62.7 proc., vienišų yra 11.8 
proc., invalidų — 10 proc., buvu
sių kalinių — 15.7 proc., trem
tinių — 82.7 proc.; tarp jų, 
gimusių tremtyje — 13 proc. ir 
pabėgusių bei besislapsčiusių 
nuo tremties •— 2.4 proc. Mato
me, jog dauguma narių yra pen
sijinio amžiaus, invalidai ir 
vieniši. Dalis jų, ypač visai 
vieniši žmonės, apgailėtinai 
skursta. Kadangi skurdo riba 
Lietuvoje nustatyta labai žema, 
tai ir tie, kurie neperžengė jos, 
gyvena ganėtinai skurdžiai. 

Daug bendraujant ir įsigilinus 
į šių žmonių bėdas bei rūpes
čius, matyti, kad tai kuklūs, 
santūrūs, kultūringi, supran
tantys dabartinės Lietuvos val
stybės padėtį, jos nepriteklius ir 
šių nepriteklių atsiradimo prie
žastis, žmonės tai savotiški in
telektualai, kurių sąmonėje su
sipynė prieškarinės Lietuvos 
gyvenimas, asmeninė, dažniau
siai brutali ir žiauri lemtis, 
gyvenimo patirtis bei naujos, 
nepriklausomos Lietuvos vizija, 
šie gana judrūs ir veiklūs žila
galviai, itin nepakantūs tik 
netiesai, kviečia nesiblaškyti 
per artėjančius rinkimus į LR 
Seimą, pasirinkti vieną iš dviejų 
stambiausių dešiniųjų partijų 
arba koalicijų, kviečia atmesti 
asmenines vadų ambicijas, kvie
čia įdėmiai išanalizuoti pasku
tinių rinkimu i savivaldybes 
rezultatus ir nepakartoti tos 
pačios klaidos. Artėjantys 
rinkimai bus lemtingi, nes dar 
vienos kairiųjų kadencijos Lie
tuva gali neatlaikyti. 

Kita didelė bendrijos veiklos 
kryptis — tai istorinės atminties 
kaupimas ir išsaugojimas. Šis 
darbas turi didžiulę reikšmę 
ruošiant praėjusios pusės am
žiaus Lietuvos istoriją, kuri, be
je, neapsakomai iškreipta. Šio 
darbo sėkmė priklauso nuo tų 
žmonių, kurie savo akimis matė 
ir patys dalyvavo audringiau
siuose įvykiuose, kurių auten
tiški prisiminimai ir yra istori
ja. Ir jos niekas negalės paneig
ti. Bendrija kviečia visus rašyti 
patiems ir rinkti kitų prisimini
mus apie tremtį, kalinimą, apie 
ginkluotą kovą, apie bunkerius. 
Nesisielokite, kad tie rašiniai 
prisiminimai ne itin sklandus, 
svarbu, kad žmonės sužinos apie 
jūsų kraupios gyvenimo istori
jos tiesą. Tai bus dar vienas 
liudijimas, dar viena pamoka 
būsimoms kartoms. 

Visi, kas paliečia tremties, 
kalinimo, pokario rezistencijos 
atminimą, suvokia, kaip tai 
jaudina kiekvieno lietuvio sielą. 
Baugu tik, kad kai kurių pasi
pūtimas, asmeniškumas ar 

populizmas nenustelbtų amži
nybės pojūčio, kurią jau gožia 
užmarštis. Tačiau turime ryžtis, 
nes mūsų mintys kartu su tais, 
kurie liko nepašarvoti, mirę nuo 
bado ir šalčio, kovoję ir žuvę su 
ginklu rankose, su priglaustu 
prie krūtinės kūdikiu, apsiaus
tuose bunkeriuose susprogdinti, 
stribynų rūsiuose nukankinti, 
šachtose užgriauti, įšalę amžino 
įšalo žemėje, nepašarvoti kariai 
ir kovotojai, gailestingosios 
seserys ir ištikimos ryšininkės, 
jie — miestelių aikštėse išnie
kinti, slapčia pakasti, žmonių 
dainose apraudoti, stribų ap
spjaudyti, įvardinti ir nežino
mieji, šiandien mediniais kry
žiais gerbiami. Jie — nepalaužta 
tautos valia ir laisvės siekis — 
„sustok praeivi, čia mes kovo
jome už tavo laisvę, lai tavo 
vaikai mena mūsų žūtį". 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos pirmajame 
suvažiavime, kuris vyko Vilniu
je 1996 m. vasario 10 d., atlikta 
sakralinė procedūra, Vilniaus 
Arkikatedros Bazilikos klebo
nas monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas pašventino bendri
jos vėliavą. Kitoje vėliavos 
pusėje auksinėmis raidėmis iš
siuvinėti Vinco Kudirkos gies
mės žodžiai „Vardan tos Lietu
vos — vienybė težydi". 

Tad kviečiame visus Lietuvos 
bendro likimo žmones į vieną 
būrį — susikibkime rankomis 
kaip „Baltijos kely" ir būsime 
ta jėga, su kuria teks skaitytis, 
kurios balsas bus girdimas vi
sur, nes mes — tai visa Lietuva! 

SAUGUMAS GAUDĖ 
KYŠININKUS 

Daugelio Lietuvos pasienių 
sargybiniai pasidavė Valstybės 
saugumo departamento (VSD) 
provokacijoms ir įkliuvo su 
nedideliais kyšiais. Pasak šalti
nių Valstybės Saugumo depar
tamente, kyšininkų pasieniečių 
sulaikyta ir Baltarusijos, ir 
Lenkijos, ir Latvijos pasieniuo
se. Pasienio policininkai tikrinti 
Zarasų, Biržų, Šalčininkų ir 
Marijampolės rajonuose. 

Vairuotojais ir krovinių vežė
jais apsimetė saugumo pareigū
nai siūlė kyšius už leidimą 
pervažiuoti sieną su neteisinga i 
užpildyta deklaracija, senais 
vairuotojo pažymėjimais ir ki
tais netvarkingais dokumen
tais. Už pasieniečių paslaugas 
siūlyti palyginti nedideli kyšiai 
— 20 JAV dolerių arba Vokieti
jos markių. 

Bendras sulaikytųjų pasienie
čių skaičius kol kas neskelbia
mas. 

Teisę rengti provokacijas, ku
rios vadinamos „nusikaltimo 
modeliu", teisėsaugos instituci
joms suteikia operatyvinės veik
los įstatymas. Pasak šaltinių 
Valstybės saugumo departa
mente, informacijos apie kyši
ninkavimą pasienyje turėta ir 
anksčiau, tačiau masinis pa
tikrinimas atliktas pirma kartą. 

Danutė Bindokienė 

Parapijos mirtis 
Besibaigiant Gavėniai ir Di

džiosios savaitės tridienio pa
maldoms primenant tikintie
siems paskutines Jėzaus dienas 
žemėje, su viltimi žvelgiame į 
Prisikėlimą. Išganytojo trium
fas, nugalėjus mirtį Velykų 
rytą, mums suteikia jėgų nešti 
ir savąjį kryžių. Gavėnioje tikin
tieji stengiasi dažniau dalyvauti 
savo parapijos bažnyčioje vyks
tančiose pamaldose — skirti 
bent dalelę „kas Dievo Dievui". 

Beveik tuo pačiu metu redak
cijoje gavome (Eduardo R. Skali-
šiaus dėka) iš netolimo VVauke-
gano „The News-Sun" laikraš
čio iškarpą (kovo 25 d.),kur pir
mame puslapyje — pailiustruo
tas didele spalvota nuotrauka — 
pagrindinę vietą užima straips
nis apie lietuviškos Šv. Baltra
miejaus parapijos VVaukegane 
mirtį kone šimtosios savo įstei
gimo sukakties išvakarėse. 

Pastaruoju metu tai nėra re
tas reiškinys — viena po kitos 
bažnyčios bei parapijos, įsteig
tos ir pastatytos lietuvių, at
vykusių į Ameriką praėjusio 
šimtmečio pabaigoje — šio pra
džioje, pereina į kitataučių 
rankas arba yra visiškai panai
kinamos. Galbūt liūdniausia 
tai, kad niekas per daug tuo 
nesisieloja, neparodo iniciatyvos 
kaip nors šį nuolatinį slinkimą 
visiško išnykimo link sustab
dyti arba bent sulėtinti. Čika
goje neseniai lietuviška malda 
paskutinį kartą nuaidėjo Šv. 
Kryžiaus parapijoje; Šv. Jurgio 
bažnyčia Bridgeporte iš vis 
nugriauta, tokio pat likimo susi
laukė Šv. Petro bažnyčia Detroi
te, o kiek nugrimzdo nebūtin 
anksčiau... Čikagoje, galima 
sakyti, tebegyvuoja „pusantros" 
lietuviškos parapijos; Cicero 
mieste kol kas sekmadieniais 
aukojamos Mišios lietuvių 
kalba, bet ir ten, ir kitose dvie
jose, lietuviškos maldos egzis
tencija kabo ant labai plono 
siūlo, kurį negailestingo laiko 
žirklės ir mūsų pačių abejingu
mas tyko nukirpti. 

Pirmuosius lietuvius imigran
tus jungė sava parapija. Joje 
spietėsi ne tik dvasinis, bet ir 
v' .uomeninis- kultūrini s gyveni
mas. Po Antrojo pasaulinio karo 
j JAV atvykusieji lietuviško 
gyvenimo centru pasirinko pa
saulietines organizacijas, 
parapijai skirdami tik sekma
dienius, o vėliau — ir to iš dalies 
atsisakydami. Gaila, kad anuo
met neįstengta prisiminti, dar 
mokykloje išmokto fizikos dės
nio — „gamta nemėgsta tuš
tumos" Kai savieji apleido 
lietuviškas parapijas, tuščias 
bažnyčias užpildė kitataučiai. 

Šv. Baltramiejaus parapija 
įsteigta 1896 m. rugpjūčio 24 d. 
Dar prieš tai, miestelyje apsi
gyvenę lietuviai buvo suorgani

zavę savitarpės pagalbos drau
giją, pavadinę ją Šv. Baltramie
jaus vardu (tuo metu kone visos 
lietuvių organizacijos turėjo 
šventųjų vardus) Kadangi 
draugija rūpinosi ir lietuviškos 
parapijos steigimu, buvo logiš
ka, kad naujoji parapija būtų 
dedikuota šv. Baltramiejui 

Parapijos bažnyčia buvo per
statyta kelis kartus — augo 
sykiu su parapijiečių skaičiumi 
ir jų gyvenimo standarto page
rėjimu. Pirmoji bažnytėlė 
tekainavo 11,000 doL, o da
bartinė, baigta statyti 1937 m. 
klebono Juozapo Cužausko pa
stangomis, jau 73,000 dol. 
Parapija įsteigė ir savo pradžios 
mokyklą, kurioje nuo 1912 m. 
darbavosi ses. kazimierietės. 
Tai seniausia kazimieriečių 
vedama mokykla šiame krašte. 
Šv. Baltramiejaus parapija ypač 
pasižymėjo dvasinio luomo 
pašaukimų gausa. Išjos kilo 9 
kunigai ir 16 seselių vienuolių. 
Iš šios parapijos kilęs ir dabar
tinis Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos Čikagoje klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas. 

Kodėl Šv. Baltramiejaus para
pija prarado lietuviškas pa
maldas? Dėl tos pačios priežas
ties, kaip ir daugumas kitų — į 
jas atsilankydavo vos saujelė 
žmonių, o j anglų ar ispanų 
kalba — keli šimtai. Kodėl? Ne 
visuomet todėl, kad lietuviai 
išnyko iš apylinkės. Pagal minė
tą straipsnį, jie daug lengviau 
nutausta, kaip kitos etninės 
grupės ir greičiau ištirpsta 
bendrame „Amerikos katile". 

Illinois Lake apskrityje, kur 
yra Šv. Baltramiejaus parapija, 
pagal kai kuriuos lietuvius 
parapijiečius, gyvena apie 
10,000 lietuvių kilmės žmonių, 
o parapijos bažnyčia buvo vie
nintelė plačioje apylinkėje, tu
rėjusi lietuviškas pamaldas. 
Tačiau klebonas Gary Graf tei
gia, kad į sekmadienių 10 vai. 
r. lietuviškas Mišias susi
rinkdavo apie 30 žmonių, o is
paniškose maldininkai net į 
vidų netilpdavo. Prieš kiek 
laiko Šv. Baltramiejaus parapi
ja buvo sujungta su kaimynine 
Šv. Juozapo ir vadinosi abiejų 
šventųjų vardu. Tačiau, pasak 
kleboną, tai labai ilgas, nepa
togus pavadinimas, tad naujie
ji parapijiečiai jau nubalsavo jį 
pakeisti. Šis ketinimas, galima 
sakyti, „užbarstė druskos ant 
žaizdų" ir lietuvius dar labiau 
įskaudino. Jie dar nėra praradę 
vilties susigrąžinti lietuviškas 
Mišias į senąją savo parapiją, 
bet vargiai pavyks. 

Gal čia mums visiems pa
moka: lengviau pagydyti leng
vai sergantį ligonį, negu atgai
vinti mirusį. Branginkime, kol 
turime, o ne tuomet, kai praran
dame! 

LIETUVIAI SEINUOSE 
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ 

Lietuviai pateikė faktus, 
bylojančius apie diskriminaciją 
kadrų politikos srityje, nepro
porcingą atstovavimą vietos sa
vivaldybėse, piktybišką inter
pretaciją lietuvių poreikių, 
miesto valdžių nereagavimą į 
užgaulingus, piktybiškus užra
šus ant sienų bei chuliganiškus 
veiksmus, nukreiptus prieš Lie
tuvos konsulatą. 

Susitikime dalyvavusieji ste
bėtojų teisėmis Lenkijos parla
mentarai pastebėjo, kad Seinai 
Lenkijoje „pagarsėję" neigiamu 
valdžių požiūriu į teisėtus lie
tuvių mažumos poreikius. Abi 
susitikimo pusės teigiamai įver
tino pirmą tokį lietuvių-lenkų 
dialogą, susitarė vėl susirinkti 
balandžio mėnesį ir aptarti lie
tuviško švietimo padėtį Seinų 
krašte. 

Mes ir Lietuva 
Prie Lietuvos konsulato Sei

nuose per visą parą plevėsuoja 
Lietuvos vėliava (anksčiau ji 
buvo iškabinama tik konsulato 
darbo valandomis). Liepos 
22 šios gatvėje dygsta lietuvių 
kultūros centras, statomas Lie
tuvos Respublikos lėšomis (pi
nigus žemės sklypui nupirkti 
paaukojo Australijos bei Ameri
kos lietuviai), kur įsikurs ir kon
sulatas Seinų turguje kasdien 
pilna prekeivių iš Lietuvos, daž
niau „ruskeliais", nei lietuviais 
vadinamų, gal dėl to, kad, per
žengę Lietuvos-Lenkijos sieną, 
jie tuoj pat griebiasi rusiškai 
kalbėti. Jie lenkams netrukdo, 
juolab, kad dažnas atvykėlis 
nieko apie Seinus nebežino ir ži
noti nenori. „Užsienio prekyba" 
užsiima pusė Seinų miestelio 
gyventojų, tiek lietuvių, tiek 
lenkų. Kasdien dviračiais, ma
šinomis, motociklais jie kerta 
(kartais ir po kelis kartus) 

Aradnykų Lazdijų sienos perėją. 
Lazdijų turguje kažką parduo
da, kažką nusiperka, kažką iš-
sikeičia. Seinuose nedarbas di
delis, kaip ir visoje Suvalkų vai
vadijoje, todėl Lietuva „išmai
tina" ne vieną seiniškių šeimą. 

Lenkijos Lietuviu draugijos 
pirmininko rūpesčiai 

Lietuviams Seinuose labiau
siai trūksta patalpų, kur galė
tų susirinkti, pabendrauti. Mi
niatiūrinė Lenkijos Lietuvių 
draugijos būstinė Pilsudskio 
gatvėje (gal kokių 20 kvadrati
nių metrų) yra kartu ir organi
zacijos kanceliarija, ir susirinki
mų vieta. Čia sutinku prieš du 
mėnesius išrinktą naują Lenki
jos Lietuvių draugijos pirminin
ką Petrą Maksimavičių. Petras 
— gal jauniausias pirmininkas 
visoje šios organizacijos istori 
joje. Gimęs Rakelijos kaime, 
prie pat Lietuvos sienos, baigęs 
Aradnykų lenkišką pradinę mo
kyklą (lietuviškos mokyklos ten 
nebėra), jo ir jo tėvų užsispyri 

mo dėka įstojęs ir baigęs Punsko 
lietuviškąją gimnaziją, vėliau 
studijavęs ir baigės Vilniaus 
universiteto istoryos fakultetą, 
savo kailiu patyrė visas Seinų 
krašto lietuvio gyvenimo prob
lemas. 

— Džiaugiuosi, kad šiuo me
tu Lenkijos lietuvių organizaci
jos labiau susidomėjo Seinų 
kraštu, — sako Petras, — kad 
plačiau kalbama apie šio krašto 
lietuvių problemas. Tai, kad 
Punskas per kelis dešimtmečius 
buvo lietuviu kultūriniu centru, 
reikia vertinti teigiamai, nors 
yra ir nelabai gerų pasekmių 
Neigiama pasekmė yra ta, kad 
Punsko krašto lietuviai lyg ir 
buvo izoliuoti nuo Seinų krašto 
problemų. Bt't iš kitos pusės, ge
rai, kad toks centras yra, ir 
reikia galvoti apie tai, kaip jis 
galėtų pad«'i šiam kraštui 

Naujo L»i kijos lietuvių drau 
gijos pirmininko nuomone, Sei 
nų kraštas pagalbos reikalauja 
visose sritv^e. Seinų lietuviška 
visuomene tit'ra taip susiorgani 

zavusi, kaip Punsko krašte, nors 
čia funkcionuoja kelios lietuvių 
organizacijos. Ne visai išsipildė 
lietuvių lūkesčiai, susiję su Lie

tuvos Respublikos konsulato 
Seinuose veikla. Gal patys lie
tuviai per daug vylėsi, laukė 
kažkokio stebuklo, gal patikėjo, 

kad Lietuvos diplomatinės įstai
gos bus tokios pat aktyvios, kaip 
lenkiškosios Lietuvoje? 

(Bus daugiau) 

Lietuviškas jaunimas Seinuose, kuklioje 1,1.1) bti«tinejr S«>di i* kaires .lim/n- NV\u!i-
Maksimavičiene. Darius Bukauskas. A Stoskclnin.ii 'c ~!nvi Irina NVvulvt"-. I.i.cik.". <Vi
ta Vektoraite. Danguole Bukauskaite 
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Dr. Antanas Adomėnas (kairėje) 1964 m. atlikdamas JAV karine prievolę, 
prie kareivinių barako. Anksčiau čia buvo „isvietintųjų asmenų" stovykla. 

LIETUVIŲ DIASPORA 
University of Minnesota Im-

migration and History Research 
Center viršininkė Asta Apsitis 
praneša, kad knyga „Lithua-
nian Diaspora: Koenigsberg to 
Chicago" (autorius Antanas 
Adomėnas/Antanas J. Van Ree-
naru yra vienas pagrindinių 
komponentų, renkant medžiagą 
„United States Library and In
formation Science" projektui, 
kuris pavadintas „Baltic Dias
pora". Projekto tikslas: išryškin
ti baltų ir Rytų Europos valsty
bių migraciją, išvietintų asme
nų migracijos priežastis ir 
pasekmes. Projektas įtraukia 
daugelį profesionalų istorikų ir 
oficialiai pradės darbą Univer
sity of Minnesota 1996 metų 
balandžio mėnesį, tuo paruošda
mas dirvą tarptautiniam sim
poziumui, kuris įvyks 1998 me
tais, minint 50 metų sukaktį 
nuo pirmo JAV „Displaced Per-
sons" įstatymo. 

„Lithuanian Diaspora: Koe
nigsberg to Chicago" taip pat 
yra įtraukiama į „United States 
History curriculum" (mokymo 
programą) jau dviejuose kolegi
jose: Clumbia College, Chicago 
ir Vandercook College of Music 
— General Education Reąuired 
Course, Chicago. 

Nuo pirmosios laidos 1990 
metais 'University Press of 
America, Lanham, Maryland) 
..Lithuanian Diaspora: Koenigs
berg to Chicago" susilaukė jau 
kelių laidų. 

Prof. James D. White, Univer
sity of Glascow, Scotland, žurna
le „Slavonic Review" (leidžia
mas Londone), apie knygos pa
vadinimą „Lithuanian Diaspo
ra: Koenigsberg to Chicago" 

sako, jog iš pavadinimo atrodo 
kad knygoje bus kalbama apie 
lietuvių bendruomenės tarp Ka
ral iaučiaus ir Čikagos, bet 
reikia suprasti, kad čia kalbama 
ne apie geografinį atstumą, bet 
apie intelektualinio išsivystymo 
laipsnį tarp dviejų lietuvių 
tautiškumo sąmonių apraiškų. 

Didelė dabartinės lietuvišku
mo apraiškos dalis, buvo apipa
vidalinta po Antrojo pasaulinio 
karo DP laikotarpyje Vokietijo
je, kur ir Lietuvių Charta buvo 
sukurta lietuvybės išlaikymui 
už Lietuvos ribų. Iš stovyklų į 
JAV 1949-1952 metais atvyko 
30,000 lietuvių; apie 10,000 ap
sigyveno Čikagoje, tuo padary
dami Čikagą lietuvių diasporos 
baze. 

Nors „Lithuanian Diaspora: 
Koenigsberg to Chicago" buvo 
rašoma kaip disertacija intelek
tualinės istorijos rėmuose, Uni
versity of Chicago 1986 metais 
daktaro laipsniui gauti, bet 
medžiaga buvo renkama jau 
nuo 1960 metų, ypač išvietintų 
asmenų padėties atžvilgiu, pvz., 
net revizituojant kai kur ias 
stovyklas Vokietijoje. įdomu, 
kad kai kurios stovyklos vėliau 
tapo JAV kariuomenės bara
kais. Vaiku būdamas, gyvenau 
Wuerzburgo lietuvių stovykloje, 
o, atlikdamas Amerikos karinę 
prievolę, kareiviu būdamas, 
gyvenau Hanau barakuose buv. 
lietuvių stovykloje. 

Dar dėl knygai pasirinkto 
slapyvardžio: pasirinktas Jungt. 
Amerikos Valst. armijos malūn
sparnio lakūnui pagerbti, kuris 
žuvo 1965 metais Vietnamo ka
ro metu, lėktuvų avarijoje. 

A n t a n a s A d o m ė n a s 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
DDkumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus,mesos konservai, aspirinas, multivitaminai. 

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai.vaisių 
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenu), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

Lietuvoje, be daugybės įvai
rios spaudos, išeina ir socialinio 
draudimo laikraštis, leidžiamas 
nuo 1990 m. gegužės mėnesio. 
Jo vardas „Esu", turi 24 pus
lapius, spausdinamas 28,000 ti
ražu, vyr. redaktore pasirašo 
Danguolė Čepienė. 

Šio laikraščio 1995 m. gruo
džio mėnesio numeryje yra 
nemažai įdomių rašinių ir ne 
vien tik socialinio draudimo 
klausimais. Čia visą puslapį 
užima Reginos S tund ienės 
straipsnis „Gėrio ir vilties mi
sionierės", kur iame plačiai 
rašoma apie iš Amerikos atvy
kusias ir Lietuvoje besidarbuo
jančias lietuvaites vienuoles. 

„Kai prieš trejus metus iš 
Amerikos, iš tolimojo Pittsbur-
go, atvyko į Uteną vienuolės 
pranciškonės — sesuo Miše
lė-Aušrelė Garliauskaitė-Garis 
ir sesuo Dolorita — Albina But-
kutė-Butkus, sakytumei, šiltas 
gerumo gūsis įsisuko į žemiš
kuose rūpesčiuose skendintį 
provincijos miestuką. Beje, Auš
relė čia ir gimusi. Prieš pusšimtį 
metų, nežinios ir pavojų kupinu 
keliu leidosi Erna ir Stasys Gar 
liauskai su pustrečių metų Auš
rele, vienerių metų Stasiuku ir 
būsimąja Ritute, tespurdėjusia 
po mamos širdimi... Dar trys — 
Jonas, Regina ir Liucija — gimė 
jau svetimoj žemėj. Dėkui lem
čiai, visi gyvi, kaip ir garbaus 
amžiaus sulaukę tėvai. Veik 
visi užsiima labdaringa veikla, 
o vyriausioji — gražuolė Aušrelė 
— jau trisdešimt metų pasišven
tusi kilniai sesers vienuolės mi
sijai" — tai pradedamas šis raši
nys apie vienuoles. 

Apie vienuolės Mišelės kelią 
į vienuolyną čia nemaža kal
bama jos pačios lūpomis, „Iš pri
gimties buvau linksma, šokėja, 
dainininkė. Vienuolės dalia 
t raukė, bet sykiu baugino" —ji 
pasakoja. Ir tik vėliau, kuomet 
sulaukė 21 metų amžiaus, ji nu
sprendusi, kad „mano kelias — 
vienuolynas". 

Albina Butkutė, kuri gimė jau 
Amerikoje, dar savo vaikystėje 
neteko mamos. „Prisimenu, kai 
po įšventinimo uždėjo abitus, 
kai išgirdau savo naująjį vardą 
— Dolorita, apėmė palaima", — 
sako jinai. 

Nors juodvi vienuolių abitus 
užsivilko dvidešimties metų 
laikotarpyje, tačiau jas į Lietu
vą parvedė kartu kilniosios mi
sijos kelias, apie ką ilgą laiką 
svajojo ir meldėsi, kad šis troš
kimas išsipildytų. 

Pradžioje abi apsigyveno Ute
noje, o prieš metus sesuo Dolo
rita išvyko į Kretingą, kur apsi
stojo Šv. Antano kolegijoje. Se
suo Mišelė dirba toje pačioje mo
kykloje, kurioje kadaise jos tė
vas Stasys Garliauskas buvo di
rektoriumi. Pradžioje ji dėstė 
anglų kalbą, o mažesniesiems — 
tikyba. 

„I tylią Bažnyčios gatvelę 
Utenoje nuolat keliavo ameri
kiečių vaikų laiškai, išmarginti 

piešinukais, paruošti karpi
niais. Išsiilgę mokinukai prašė 
sugrįžti. Lygiai taip pat su
grįžtančios laukė uteniškiai 
moksleiviai. Mat pirmąsyk po 
dvejų metų nuvažiavusią Ame
rikon aplankyti artimųjų bei sa
vųjų seserų, užklupo paūmėjusi 
sena liga. Teko operuoti koją", 
taip rašoma apie seserį Mišelę. 

Seseriai Doloritai, kaip sako
ma tame Lietuvos laikraštyje, 
Amerikoje teko dirbti ligoninėje 
su beviltiškais ligoniais. Vieną 
dieną ant jos rankų užgeso net 
penkios gyvybės. Jos patarimas 
visiems: „Nereikia planuoti de
šimtmečiais į priekį arba gręžio
tis į praeitį, kuri dažniausiai sle
gia. Reikia gyventi dabar, ir nė 
viena akimirka tuščiai nepra
eis. Juk iš tūkstančių 'dabar' 
ir susiveria gyvenimas". 

Misionierės šitaip ir gyvena — 
Mišelė Utenoj, Dolorita — Kre
tingoj. Kaip laikraštyje sakoma, 
jos gyvena su mumis „piktais, 
suirzgusiais, godžiais, rody
damos savąjį gerumą". Rašoma, 
kad jos labai pasaulietiškos ir 
džiugios („kitąsyk norisi apka
binti paniurėlį, kad piktumo le
delis ištirptų") bei kuklios 
(„vienuoliui nevalia sotaus gy
venimo — siela apsunksta"). 

O baigiant rašinį apie šias vie
nuoles yra toks teigimas: „Jos 
taip moka džiaugtis viskuo, taip 
mylėti kiekvieną, kad, šalimais 
būdamas, fiziškai jauti užplūs
tantį artumą". 

Skaitant tuos žodžius irgi da
rosi gera, miela. Šios dvi vie
nuolės turbūt apie Amerikos 
lietuvius pasako daugiau negu 
daugybė mūsų tautiečių, kurie 
iš čia nuvažiuoja į Lietuvą su 
storomis piniginėmis. Tai tikro
sios gėrio ir vilties misionierės. 

Ed. Šulaitis 

CLASSIFIED GUIDE 

Vasario 16-toaioe gimnazijos bibliotekoje mokiniai susidomėję knygomis. 

STEIGIAMA RYŠIŲ SU 
VISUOMENE SĄJUNGA 

Atviros Lietuvos fondo žur
nalistikos centre vykusių Spau
dos atstovo kursų dalyviai nu
tarė įsteigti Lietuvos Ryšių su 
visuomene sąjungą. Ši organi
zacija jungs tuos, kurie dirba ry
šių su visuomene ar spaudos at
stovo darbą tiek valstybinėse, 
tiek verslo įstaigose ir įmonėse. 

Sąjungos nariai keisis in
formacija ir patirtimi, dalyvaus 
tarptautinių organizacijų veik
loje, mokysis, rengs susitikimus 
su žurnalistais bei visuomenės 
atstovais. Tai padės daugeliui 
įstaigų atviriau bendrauti su 
spauda, aktyviau informuoti 
visuomenę apie savo veiklą ir 
taip skatinti didesnį pasitikę 
jimą tarp skirtingų institucijų 
bei tarp institucijų ir piliečių. 

Mieli Broliai, Sesės! 

Nė viena religinė šventė nėra perpildyta tokiu šventu 
džiaugsmu, kaip Velykos. Nuo pradžios iki galo per visą 
Velykų liturgiją skamba džiaugsmingas Aleliuja- „Tai yra 
Viešpaties diena, džiaukimės ir linksminkimės joje". 

Prieš prisikėlimą vykusi Kristaus kančia ir pažeminanti 
mirtis ant kryžiaus mus suartina su Kristumi, padeda tiks
liau išgyventi pagrindine mūsų krikščioniškojo tikėjimo tiesą, 
kad Kristus yra ne tik žmonijos Išganytojas, mirties nugalė
tojas, bet ir kiekvieno mūsų Brolis, kad jo gyvenimo kelias yra 
mūsų kelias — nuo gimimo — iki pomirtinio išaukštinimo 
dangaus garbėje „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki 
mane (...) ai jį prikelsiu paskutinę dieną" (Jn. 6.25: 6,56) 
užtikrina Kristus. 

Didžiąsias savaitės ir Velykų ryto drama kartojasi 
žmonijos gyvenime iki pat šiai mūsų dienai. Kartais net atrodo, 
kad blogis, melas ir mirtis laimi Bet dviejų tūkstančių metų 
krikščionybės istorija liudija, kad tai yra normalus ideologinės 
kovos procesas, turi* atovaizdį net gamtoje Kaip po kiekvienos 
gyvybę apmarinančios žiemos ateina pavasaris, nešantis naują 
gyvybę, taip ir po kiekvieno tariamo krikščionybės sunaikinimo 
ji keliasi su nauju gyvastingumu, 

1941 m. sausio 12 d sovietų valdžiai uždarius paskutinę 
kunigų seminariją Lietuvoje, komisaras N. O. Pozdniakovas 
atvykusius protestuoti Lietuvos vyskupus sutiko su cinišku pa
tarimu: pradėkit galvoti apie naujos profesijos įsigyjimą, nes 
greit neturėsite, ko veikti Kas buvo pasiekta Rusijoje per 20 
metų, Lietuvoje bus atlikta dvejų-trejų metų laikotarpyje. 
(„Lietuvos archyvas", p. 61). 

Šiandien, po 50 metų genocidinės okupacijos, Lietuvoje 
veikia trys seminarijos su 302 klierikais, sėkmingai darbuojasi 
6 vyrų ir 29 moterų vienuolijos. 

Perdėtas buvo komisaro optimizmas ir dėl pasiektų krikš
čionybės sunaikinimo rezultatų Rusijoje. 1995 m. birželi 
Maskvos patriarchas Aleksiejus II Pasaulio Bažnyčių tarybos 
sekretoriui dr. Konradui Raizeriui pareiškė, kad RUSUOS sta
čiatikių Bažnyčia veikia visose buvusiose sovietinėse respubli
kose ir yra įkurtos ar atstatytos 32 vyskupijos, 14,000 para
pijų, 15 seminarijų bei dvasinių akademijų ir 323 vienuolynai 
(„XXI Amžius", 1995.09.29). 

Neišsipildė nė Vakarų pasaulio apšvietos amžiaus masone-
rijos apaštalų pranašystės. Amerikos vadovaujantis žurnalas 
„Newsweek" rašo: „Dvidešimto amžiaus istorija įrodė, kad 
žmogus be Dievo yra žvėris, kad sekuliaristinis humanizmas 
yra apgaulė, kurianti žemėje ne rojų, o karo lauką... Todėl 
šių dienų žmonija pradeda ieškoti naujo tikrumo, naujos gyve
nimo vilties... Savo desperacijoje žmonija gręžiasi į Dievą, da
rosi prinokus dvasiniam atsinaujinimui („Newsweek", 
1992.1.6). 

Salta ir audringa buvo šių metų žiema Vietinė ir pasaulinė 
spauda nuolat rase apie viešpataujančią korupciją, mafijos 
veiklą, šeimų tragedijas. Bet atėjo ir labai lauktasis pavasaris 
su atbundančia gyvybe, atėjo ir 1996-osios Velykos, skel
biančios pergalę prieš moralinį blogį ir mirtį, užtikrinančios 
kiekvieną krikščioni, kad ,jei su Kristumi kenčiame, su juo 
būsime ir išaukitinti". (plg. 2 Tim 2, 12). 

Sveikinu visus, šv. Velykų proga, linkėdamas išgyventi Kris
taus istorinį ir mūsų būsimoji prisikėlimą. 

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALMART H, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, L 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkimą bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

B«. 3124654100 PaB,r31240Wa07 
Fat 3124664967 

MISCELLANEOUS 

I L t K T R O S 
IVUNMAI - PATAISYMAI 

Turiu Crėcagos mosto leidimą. Dir
bu Ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

318-778-3318 ' 

PARDUODA 

• RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5899 
(708)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas f 
- MLS kompiuteikiir RfOC j 
• Nuosavybių, įkainavimas veltui 
• Perkama ir parduodamenarnus 
«Apahmantus ir žema 

-+r 

AUTOMOBILIO, MAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr. 
Auksą S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32Q6Vį West95th Street 

Tsl. C70S) 4244664 
(312)5614664 

:KMKČK KALTOS? 
mas.Fe»e*t»s\ 

• «3t5 S. Msmififc 

DANUTĖ MAYEM 
r 284-1900. 

noris* parduoti ar pirkti ramus. 
in««Hl i | i i . Jpro-

^ ^ 
J K S CONSTftUCTION 

„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (skting): medžio, alu-
miniaus ir kf. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas?, 
td . 

FOR RENT 

Išnuomojamas Union Ffsr, 
MI vasarnamis 2 mieg. kamb. 
Kreiptis: tol. 700-233-1214 

j «_ 

IEŠKO DARBO 

SBMMCUU 
^SAVINOS 

JLJLBONDS 

48 am. Sėtuvė moteris, turinti žalią 
kortele, ieško darbo. Turi didelį 
patyrimą ir geras rekornendacijae. Gal 
dirbti įvairius darbus: prižiūrtti valkus, 
vyr. amžiaus žmonas ir pn. TsL 
312-434-1 SOS arba 312-471-S4S7. 

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI 
DRAUGE 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl $20.00 

MALDYNĖLIS. Maldaknygė jaunimui. 167 psl. $7.50 
ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA Katalikų tikybos pra

timai. Sss. O. Mikailaite. 56 psl $4.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. 37" x 27* $10.00 
VLADAS JAKUBĖNAS. I ir II d. Straipsniai ir re

cenzijos. Loreta Vendauskienė. Abu po. $15.00 
ATEITININKŲ KORPORACIJA KĘSTUTIS. Atsi

minimai. Kazimieras Pabedinskas. 127 psl. $6.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I. H, III t. Atsiminirnai. 

Ladas Tulaba Visi tomai po $6.00 
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl. $17.00 
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas 

Vailionis. 176 psl $6.00 
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo pas. lietuvių kong

reso įspūdžiai. Leonardas Simutis. 177 psl. 
minkštais virs. $8.00 

kietais viri. $12.00 
MANO TĖVYNĖ. Vtdunas. 79 psl $4.00 
ABĖCĖLĖ. Dang. Stončiūtė-Kuolienė. 55 psl. . $5.00 
KALBĖKIME LIETUVIŠKAI. N. Mackevičiene. 66 

psl $5.00 
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874 • 1910. 

Vacį. Biržiška. Red. St. VaskeUene. 280 psl. 
$15.00 

LAIKO PAGRĖBSTAI. Atsiminimai. Vladas 
Kulbokas. 336 psl $8.00 

SENDŲ GIMINĖS ISTORUA. Ant. Senda. 368 
psl $10.00 

LIETUVOS DIPLOMATUOS PARAŠTĖJE. Atsi
minimai. Vadovas Sidzikauskas. 351 psl. $10.00 

ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Premijuoti eilėraščiai. Juli
ja švabaitė. 86 psl $3.00 

MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Atsiminimai. 
Povilas šilas. 319 psl $8.00 

Paetaba. Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale 
tax 8.75% nuo knygos kainos. 

i 



Lietuviai m i M visi -
Liatavių Fonde ar esi? 

7?x 

14911 127ttiSTIIUT 
LEMONT, N. «0439 
Tai.: 7M-SI7-1C1I 
Fax.: 70t-2f7-1«47 

UE1UVIŲ FONDAS / r UTHUAIHAM FOUNPATKMI 
Santrumpos: atm. įn. • atminimo (naftas, pavardė po dvitaš

kio • aukotojas, įm. - įmokėto, asm. * asmuo, suma po pavar
dės - įnašų ii viso. 

levo M . npkffcto man. 

% x $10 Jankauskienė Eleonora, $220; Jezukaitienė Gražina 
atm.. $220; Treška Petras, $160. 

1 s $2$ Bobelis Sigitas ir Guoda. $25; Jankauskienė Vida, 
$125; Sakadoiskis Romas ir Emilija, $210. 

4 s $10 čižauskas Vytautas atm.: Kutkus Vyt. ir Emilija $25 
ir 1 kt. asm., $195; Naujokaitienė Elena atm.: Šimonis Jonas ir 
Marija, $630; Pileika Vytautas. $150; Stankūnas Jonas ir Giedrė. 
$50. 

1 x $90 Staknys Edvardas ir Alina, $60. 
1 x $7$ Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinienė Austrą, 

$1.250. 
2$ x $100 Adomaitis Jonas (miręs) ir Ona. $2,000; Anonis 

Vytautas ir Danutė, $3,000; Bražėnas MD Nijolė, $200; Brighton 
Parko Lietuvių Namų Savininkų Dr-ja, $2,600; Černius Rimas. 
$1,800; Ercius/Bakaitienė Vladė: įm. gimtadienio proga Bakaitis 
Algis, $200; JAV LB Cape Codo apylinkė, $700; JAV LB East St. 
Louis apylinkė. $2.900; Janusis Antanas ir Zuzana. $1,800; 
Kamantas Vytautas ir Gražina, $2,500; Kazakauskas Carl F. ir Eve, 
$100; Kazakauskas Paul C. atm. įn.: Kazakauskas Carl F. ir Eve, 
$100; Kreivėnas inž. Mindaugas atm. įn.: Kreivėnienė Ona, $100; 
KuSHkis Ignas (miręs) ir Marija; $400; Lietuvių Padėkos Paminklo 
Fondas: Žibąs V. ir A., $9.145; Maželis Vytautas. $850; Ošlapas 
Raimundas ir Regina, $400; Sakalas Albinas, $100; SiMūnas Rimas 
ir Viktorija, $100; Simutis Anicetas ir Janina, $400; Strolia Vytautas 
ir Irma, $400; Trojanas Auksė, DDS; Vaikutis Vytautas ir Stefa, 
$600; Vilkus Aleksas ir dr. Danguolė, $1,800; VVaHash Vala*nienė 
Birutė, $100; Žumbakis Vytautas ir Albina. $100. 

1 x $180 Dūlys Kazys atm. įn.: Viciulis Mirga $100, Buivys 
Justas ir Danguolė $30, Buivys Gintaras $20, $150. 

1 x $200 Bobelis Antanas ir Danutė, $800. 
1 x $000 MeMsius Ona. testamentinis palikimas, $1,300. 
3 x $1,000 Baras Stasys ir Elena, Stipendijų Fondas: įm. X, 

$4,000; Kalvaitis Antanas ir Zofia, $2.000; Kručas Bronius atm. 
2-rų mirties metinių proga: Krufiienė Anelė, $4,100. 

Ii via© $0,020.00 

1 x $$ Juodikienė Stefanija atm. įn., $100. 
3 x $0 Burstein Norman ir Sofija, $130; Kregždienė Danutė 

atm. įn., $100; Skaisgirys Kazys, $155. 
• x $10 Kižys dr. Juozas, $1.220; Kižytė Audronė, $135; 

Kriaučiūnas Vaclovas ir Viktorija, $10; Newman Milda, $110; Sta
šaitis Juozas ir Zofija, $460. 

1 x $17 Bernotavicienė Irena Regina atm. įn. $818. 
$ x $20 Bubnys Edvardas ir Dalia, $225; Petrauskas 

Steponas atm. įn., $120; Rajeckas Gediminas, $140; Rimkūnas 
Julius, $20; Štokas AHons ir Laimė, $70; Valauskienė Ida atm., 
$140. 

$ x $2$ Durys Kazys atm.: Vaikys Vytautas, $50; Kasputis 
Jonas, $525; Kebrys Kęstutis ir Vitalija, $575; Kolupaila prof. 
Steponas ir Janina atm. įn.: Kolupailaitė Eugenija, $1.750; 
Lockwich-Lekavicius Jonas, $125; Petravičius Vygandas ir Olga, 
$110; Stankus Kostas, $340; Valeska Edward ir Marcella. $225; 
Vaikiška kun. Antanas. $225. 

1 x $40 Kulikauskienė Vanda atm. įn.: įm. 2 asm., $40. 
1 x $4$ čižauskas Vytautas atm.: įm. Kutkus Vytautas ir 

Emilija $25. Zaparackas Algis ir Yoianda $20, $195. 
10x $00 X, $450; Bubtys Algimantas V., $140; Burokas Alfon

sas ir Stefa, $100; Čižikas Balys atm. įn.: čižikaitė Bronė, $3.950; 
Draugelis Arūnas ir Irena, $1,300; X, $450; Kasparas Pranas, 
$1,300; Latoža Bronius ir Regina, $250; Leveckis Stepas ir dr. 
Petagija, $500; Grayson Šimėnas Vida. $825; Prunskis prel. 
Juozas, $550; Ramanauskas Antanas ir Izabelė, $265; Reventas 
Antanas ir Bronė atm. įn.. Reventas Algis, $1,600; RuteHonis 
Vytautas. $200; Žiedonis Valdas ir Valdonė. $150. 

1 x $71 Barmus Leonas, $800. 
47 x$100 Apelkis Vytautas ir Nelė, $1.300; Barčas Antanas 

ir Elena. $200; Benderdr. Harry atm. įn: Bender Elitą, $200; Brs-
k* Kęstutis ir dr. Mesutė, $400; Budetekis Zigmas atm.: Budetokis 
Eugsnia. $1,100; Ctorua John F., $200; Dirginčius Justinas ir 
Etane, $2,200; Eitmanas Linas J.. $200; Galdikas Algirdas atm. 
jn.: Galdikas Antanas ir Filomena. $100; Janušonis Vytautas ir 
Pelmirs, $1.750; Jatulis Izidorius atm. jn: Jatulis Mindaugas. $500; 
Juzėnas Vladas, $100; Kačinskas Jeronimas ir Elena, $1.150; 
Kasis Jonas A. ir Ina. $1,700; Kasias Stasys ir Marija. $600; Kauf-
manas Petras ir Auksė, $600; KJrstein Ludgard: gimtadienio pro
ga įm. Kirsteinas Raimundas. $100; KHorė Bronius (miręs) ir An-
tontta, $2,025; Leparskas Romas, $100; Lukas Balys ir Petronėlė, 
$800; Mačtoois Antanas ir dr. Irena. $706; MikuNsnė Uršulė atm. 
|n.: Mikulis Juozas. $200; Mikulis Vincas ir Agota atm. įn.: Mikulis 
Juozas. $300; Morkūnas Leonas, $800; Morkūnas Leonas, $400; 
MuMoHs Algirdas ir Amanda, $800; Paikus Juozas ir Eleonora, 
$200; Pažsrūnas Pijus. $100; Puzinas dali Povilas atm. jn.: 
Puzinas Austrą, $1.360; Raitys dr. Vladas atm. įn.: Raitys Vid
mantas ir M. Nijolė. $300; Rimas Šarūnas ir Vida, $500; Ročku-
visnSMe^av$2.lOO;SimkueAieMeiKkas(rniras)irBfOoė,|1^00; 
Stdrgaudee Mana, $410; X. $2,500; Stanetis Vida. $200; šuopys 
Vytas ir Ona, $200; Tamulynaa Birulė. $100; Tumasonis dr. 
Vadovas ir Vide. $2.100; Užgirienė Ina, $1.400; Valinys J. Rimas 
ir Elona M.. $1.300; Vski Labokas dr. Aldona, $1,100; Vanagū-
rssnė Stasė atm įn.: VanagOnaa Stanley, $1.500; Vaikys Stasys 
Ir Sofija, $600; VValsh EKmanattė Maria Rasa, $200; Zkjai-
tttnė Oaisllanė Marija, $647; ZMnskas Anthony F., $460. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. balandžio mėn. 4 d. 

Būtų tikslu, kad pagaliau LF 
vadovybė stipriai paremtų ir 
Kultūros tarybos veiklos projek
tus. Gal per daug dėmesio ski
riama Lietuvai remti. Rūpin
kimės „savojo kiemo" proble
momis, remkime, ugdykime sa
vo sutelktomis lėšomis pirmi
nius projektus išeivijos lietuvių 
gyvastingumo ugdymui ir išlai-

LF suvažiavime š.m. kovo 30 d. spaudos komisija. Is kairės: Apolinaras Bagdonas, Edvardas Šulai-
tis, Bronius Juodelis, Juozas Žemaitis, Aldona Šmulkštienė, Juozas Končius. 

Nuotr Vytauto Jasine viliaus 

LB KULTŪROS TARYBOS 
PLANAI IR RŪPESČIAI 

JURGIS JANUŠAITIS 

JAV Lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybos sudėtyje veikia 
keletas specialiems darbams ar 
veiklos sritims skirtų tarybų, jų* 
tarpe Kultūros taryba, užimanti 
labai svarbia vieta bendruo
meninėje veikloje. 

Lituanistinis švietimas, jau
nosios kartos auklėjimas lietu
viškoje dvasioje turėtų būti 
išeivijos pirmasis rūpestis. O 
tautiniam gyvastingumui išlai
kyti, tautinei kultūrai ugdyti, 
be abejo, yra svarbu LB KV su
dėtyje turėti Kultūros tarybą. 

Šioje kadencijoje Kultūros 

tarybai vadovauja energinga, 
sumani, ryžto nestokojanti pir
mininkė Alė Kėželienė, jai tal
kina daug darbščių tarybos 
narių. 

Per LB daugelį egzistavimo 
metų Kultūros taryba, kiek 
sąlygos leido, savąją paskirtį 
atliko. Rūpinosi remti, palaiky
ti, skatinti kultūrinę veiklą, 
tam tikslui ruošdama renginius, 
pagerbdama kultūrininkus, kū
rėjus, apdovanddama pasižymė
jusius premijopiis. Bet tai yra 
nepaprastai sunkus darbas, pa
reikalaująs didelio sumanumo. 

1 x $120 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondai: įm. Ąžuolaitis 
V., Manomaitis E., ir Petrulis A., $9,265. į 

2 x $180 Gustienė Ardaravičiūtė Ona, $450; Grybauskas dr. 
Vytenis, $2,950. 

1 x $178 Grudzinskiene Elena atm.: Grinis Aldona $100, 
Daunys Aleksandras $30, Floridos Amerikos Lietuvių Klubas $25, 
St. Petersburg LB apyl. $20, $775. • ; 

8 x $200 Aidukas Antanas ir Juze, $1,500; Ąžuolaitis Vidas 
atm. įn.: Žilienė Apolonija $75, Slabokienė Michalina $50, Pilipa
vičius Alfonsas ir Albina $25, Rulis Petras ir Meilutė $25, Stan
kūnienė Apolonija $25, $200; Dzikas Stasys ir Zuzana, $200; Gau-
ronskas Petras ir Marija (mirusi), $3,000; Gedgaudas Mindaugas 
ir Violeta, $1,494; Maurukas dr. Jonas ir Dalia, $5,200; Mikaila 
Jurgis ir Regina, $1,200; Mironas kun. Vladas atm. įn : Mironaitė 
dr. Ona, $2,500; Nenortas Vaclovas ir Konstancija, 60 metų vedy
bų sukakties proga, $400. ^ 

2 x $280 Pakalnis Vytautas Alfonsas MD, $1,850; Tender 
Budreikytė Bronė, $2,250. 

2 x $300 Aušrotas Bronius ir Veronika, $3,000; Kisielius dr. 
Alfonsas ir Enna, $7,700. 

2 x $800 X, $3,550; Simanavičius Leonardas atm. įn.: 
Simanas Vacys, $3,000. 

2 x $1,000 X, $10,500; Rimas Motiejus (miręs) ir Aldona, 
$5,100. 

1 x $8,000 Baras Stasys ir Elena Stipendijų Fondas: Baras 
Stasys ir Elena $5,000, Lukošienė Birutė $1,000. $10,000 

1 x $18,800 Juška Petras, testamentinis palikimas, $19,800. 
1 x $181,683 Žilinskas Mykolas, testamentinis palikimas, 

$497,910. 
I i vteo $188,888.00. 
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 

1995.XII.31 — 8,274.558 dot. Gautomis palūkanomis parėmė 
lietuvišką švietimą, meną, kultūrą ir jaunimą 4,091,621 dol. 
Palikimais gauta 3,951,992 dol. Sudarykime testamentus ir bent 
dalį turto palikime Lietuvių Fondui: UTHUANIAN FOUNDATION, 
INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION. 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybe. 

Mylimai Sesutei 

A.TA. 
VERONIKAI ŠKLERIENEI 

mirus, jos brolį dr. VACLOVĄ TUMASONJ, žmoną 
VIDĄ, seserį JANINĄ LIEPONIENĘ, jos vyrą JUS
TINĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

Bronė ir Albertas Kremeriai 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Marytė Miklienė 
Emilija ir Liudas Valančiai 

A.tA. 
ČESLOVUI ANUŽIUI 

mirus, jo žmoną ELENUTE, brolį IGNĄ ir jų šeimas, 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

A. D. Arlauskai 
K. Balukienė 
A. G. Čekauskai 
D. A. Dulaičiai 
J. S. Mačiulaičiai 
A. B. Nakai 

E. M. Okai 
J. O. Peleckiai 
J. Ratnikas 
A. D. Vėlavičiai 
J. A. Vyšniauskai 
E. Žalkauskienė 

kymui 

Tikėkime, kad šį kartą Lietu
vių fondas supras Kultūros 
tarybos užmojus, juos ypatingai 
gausiai lėšomis parems. Paskir
a s lėšos įgalintų atlikti tikrai 
naudingus, išliekančius, užsie
nio lietuvių gyvenimą liudijan 
čius projektus 

pasiaukojimo ir išradingumo. 
Daug metų gėrėjomės taip 

vadinamomis Premijų šventė
mis, kurių metu būdavo apdova
nojami nusipelnę asmenys 
muzikoje, žurnalistikoje, radijo 
valandėlės, lietuviški teatrai, 
dailininkai. Šios premijos buvo 
žmonių darbų įvertinimas, pa
dėka ir paskata ateities dar
bams. 

Bet laikas daro savo. Ne per 
seniausiai ir Kultūros tarybą 
buvo ištikę bėdos, veikla kiek 
sušlubavo. Bet bėdose nepasi
likta. Dabartinė Kultūros tary
ba ir energingoji pirmininkė Alė 
Kėželienė stipriai pajudino ra
mius vandenis. Jau praėjusiais 
metais Čikagoje buvo suruošta 
graži Premijų šventė. Tik teko 
nugirsti, kad čikagiečiai nepa
rodė entuziazmo joje dalyvauti 
ir nepripildė Jaunimo centro 
salės, o buvo tikėtasi. Tam skir
ti reikėjo reikiamą dėmesį. Tad 
gal dėl to kai kurie ir ima galvo
ti, ar verta tokias šventes ruoš
ti. D jų atsisakymas būtų didelė 
žala mūsų kultūrinei veiklai. 
Tikėkime, kad ateityje pajudė
sime.. 

Nepaisant visų bėdų, dabarti
nė Kultūros taryba yra suplana
vusi atlikti keletą projektų, 
sakytume, net būtinų lietu
viams išeivijoje. Yra ruošiama 
žodinė išeivijos lietuvių istorija. 
Joje tilptų lietuvių pergyve
nimai, nuotykiai, patirtos sėk
mės ir nesėkmės. Tai būtų gyvo 
žodžio, liudininkų dokumentinė 
ilgiems laikams ir kartoms iš
liekanti istorija. Numatoma pa
ruošti tris įvairaus žanro 
neilgus filmus, kuriuose būtų 
įamžinta Lietuvių bendruome
nės plati, šakota veikla, api
manti centrus ir apylinkes. 
Filmai būtų lietuvių ir anglų 
kalbomis. Juose būtų įamžinta 
daug prasmingų, istorinių veik
los įvykių. Premijų šventės, kul
tūrininkų visų sričių įverti
nimas dar būtų tęsiamas, pager
biant kūrėjus, vyresniosios kar
tos kultūrinės veiklos darbi
ninkus, premijų skyrimas ir jau
nimui, iškylančiam veikloje 
įvairiose srityse. 

Numatoma pakartoti spaudos 
vajų. Praėjusių metų para
ginimu prenumeruoti papiginta 
kaina spaudą, daug kas pasi
naudojo. Dabar norima nauju 
vajumi skatinti prenumeruoti 
„Eglutę", „Bridges" ir kitus 
žurnalus bei laikraščius. Kultū
ros taryba pasiryžusi tokiems 
prenumeratoriams padėti savo 
parama. Vajaus taisyklės bus 
paskelbtos spaudoje. Daug kas 
galės tomis lengvatomis pasi
naudoti. Turime daug mažų 
apylinkių, kurios nepajėgia pa
čios suruošti kultūrinių ren
ginių ar pasikviesti mūsų meni
ninkų programoms atlikti. Ir čia 
Kultūros tarybos pirmasis rū
pestis — tokioms apylinkėms 
padėti finansiškai. 

Čia suminėta tik keletas pro
jektų. Ojų Kultūros taryba, be 
abejo, turi daugiau. Šiems pro
jektams įgyvendinti reikia ne 
mažai lėšų. Kultūros taryba jų 
neturi. Tarybos nariai iš savo 
kišenių patys apmoka daugelį 
su veikla susijusių išlaidų. Tai, 
žinoma, ilgai tęstis negali. Kul-

! tūros taryba jau įteikė prašymą 

I
, Lietuvių fondui, prašydama mi
nėtiems projektams įgyvendinti 
lėšų. 

Jdomu, kaip visa tai vertins 
LF Pelno skirstymo komisija 

A.tA. 
Dipl. Teis. 

VYTAUTAS RAČKAUSKAS 
Gyveno Evanston, IL. 
Mirė 1996 m. kovo 21 d., sulaukęs 86 metų 
Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: žmona Birutė Janulaitytė Račkauskienė, 

dukra Rita, žentas Fred Wells, svainiai Vytautas ir Tautvydas 
Janulaičiai su šeimomis ir dvi seserys Lietuvoje. 

Velionio Vytauto palaikai bus palaidoti Lietuvoje. 
Nuliūdusi žmona, duktė ir giminės. 

A.tA. 
IDA KARAZIJIENĖ 

Gyveno Watseka, IL, anksčiau Chicagoje, Marquette Par
ko apylinkėje. 

Mirė 1996 m. balandžio 2 d., 5 vai. ryto, sulaukusi 87 
metų. 

Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Ilgus metus gyveno Anykš
čiuose. 

Nuliūdę liko: duktė Dalia Laučienė, žentas Antanas, 
keturi anūkai, septyni proanūkai. 

Velionė buvo žmona a.a Balio ir motina a.a. Ramūno. 
Lietuvoje gyvendama a.a. Ida priklausė Lietuvos Šaulių 

sąjungai ir buvo apdovanota aukščiausia Lietuvos Šaulių 
žvaigžde. Chicagoje velionė priklausė Lietuvių Moterų klu
bų federacijai, Chicagos skyriui. 

Velionė pašarvota balandžio 8 d., pirmadienį nuo 8 v.r. 
iki 10 v.r. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 8 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, anūkei ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600. 

A.tA. 
Mokyt. PETRAS NOREIKA 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. balandžio 1 d., 5 vai. p.p., sulaukęs 72 metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilniaus krašte, Švenčionių apskrityje, 

Grigiškės kaime. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: žmona Zelma Hollenderytė, sūnus Paulius, 

dukra Rita Stončienė, žentas Pijus; seserys: Brigida Tutinienė, 
Celina Stundžienė su šeimomis Lietuvoje. 

Velionis mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje, 
baigė Mokytojų seminariją Švenčionyse. 

Priklausė Vytauto Didžiojo rinktinei, Vilniaus kraš 
to lietuvių sąjungai, ALTo tarybai, buvo VLIK'o tarybos 
narys. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 4 d. nuo 2 iki 
8 v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 5 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią. Po religinių apeigų velionis bus palaidotas 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus, dukra, žentas, seserys. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994 7600. 

A.tA. 
ZOSELEI ADOMAVIČIŪTEI 

mirus, jos seserį, buvusią Lietuvių Moterų klubų, 
Čikagos klubo ilgametę pirmininkę, MATILDĄ MAR
CINKIENE ir jos seimą, bei jos seserį EMILIJĄ TRI-
MAKIENE su šeima, liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Lietuvių Moterų klubų federacijos 
Čikagos klubo valdyba ir narės 

Klasės draugui 

A.tA. 
VYTAUTUI PLUKUI 

mirus, žmoną GENOVAITE, dukrą DIANĄ, sūnus 
ANDRIŲ ir ROLANDĄ su šeimomis užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Jonas Bartkus 
Stasys ir Natalija Sližiai 

m m m m m m m m m 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. balandžio mėn.4 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
PABALTIJO UNIVERSITETO 
ĮKŪRIMO 50-ČIO MINĖJIMAS 

Šį vakarą, balandžio 4 d., 
7:30 vai. vak.. Pasaulio lietuvių 
centre prasideda velykinės Aka
demikų Skautų Sąjungos reko
lekcijos. Jos tęsis ir penktadienį, 
balandžio 5 d., taip pat 7:30 vai. 
vak.. o Didįjį šeštadienį, 6:30 
vai. vak., šv. Mišios bus auko
jamos Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje. Po jų 
— velykinis pabendravimas. 
Rekolekcijoms vadovaus svečias 
kun. jėzuitas iš Lietuvos, kun. 
Leonardas Jagminas. 

Juozas Vadopalas, Dovmers 
Grove, IL., atsiuntė „Draugo" 
laikraščiui 105 dol. auką, kar
tu su prenumeratos mokesčiu. 
Ši ištiesta pagalbos ranka yra 
brangi. Nuoširdžiai dėkojame už 
dovaną. 

Neužmirški te k lausyt i s 
„Margučio H" laidų savaitės 
vakarais (nuo pirmadienio iki 
penktadienioi, lygiai 9 vai., 
1450 AM stotis. Išgirsite nau
jausias žinias, svarbius praneši
mus ir daug įvairenybių. 

Prisikėlimo šv. Mišios lietu
viškai bus Velykų ryte, balan
džio 7 d., 6 vai., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje Či 
kagos Marąuette Parke. Klebo 
nas kun. Jonas Kuzinskas nuo
širdžiai kviečia visus lietuvius 
— ir parapijiečius, ir neparapi-
jiečius — šiose iškilmingose Mi
šiose dalyvauti. 

„Sveikiname 'Draugą' šv. 
Velykų proga ir linkime visiems 
Prisikėlusio Kristaus palaimos 
visuose darbuose. Mes džiaugia
mės, turėdamos 'Draugą' ir jo ži
nias, todėl siunčiame Jums 100 
dol. paramą". Taip mums Vely
kų proga rašo Lietuvių Moterų 
klubų federacijos Čikagos sky
riaus valdyba; dr Vilija Kerely -
tė, pirm. Jolanta Kerelienė, Bi
rutė A. Vindašienė, Stefa Buro-
kiene ir Svajonė Kerelytė. Be 
jokios abejonės. „Draugas" ta
ria nuoširdų ačiū už auką ir už 
palankumą. Visa tai palengvina 
darbų naštą ir prasklaido kas
dieninius rūpesčius. 

„Atvykite į Pasaulio lietu
vių centro, Lemonte ruošiamą 
velykinę puotą, tradicinį Ve
lykų stalą". — kviečia PLC ren
ginių komitetas. Tradicinės 
lietuviškos Velykų vaišės ruo
šiamos per Atvelykį, balandžio 
14 d., sekmadieni. 12 vai., di
džiojoje centro salėje. Stalus ir 
pavienes vietas galima užsisa
kyti pas Nijole Stelmokienę, tel. 
708-257-6846 ir Aldoną Palekie-
nę 708-448-7436. Prisimenant 
praėjusių metų ir ankstesniuo
sius PLC Velykų stalo rengi
nius bei ju populiarumą, būtų 
verta paskubėti ir ankstesniuo
sius PLC Velykų stalo ren
ginius bei jų populiarumą, būtų 
verta paskubėti su rezervaci
jomis, nes pavėlavusiems tikrai 
pritrūks vietų. 

x Dr. Valdas Adamkus ir 
dr. Aleksandras Štromas kal
bės ..Atviro žodžio forume" 
penktadieni, balandžio 12 d., 
Bočių menėje, Pasaulio 
lietuvių centre. Lemont, IL. įė
jimas nuo apatk.es mašinų 
pastatymo aikštelės. I politinį 
svarstymą ,,Quo vndis. Lietu
va?" visus kviečia „Saulute", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 

(sk^ 
x Pavasaris jau čia, ir Vely

kos čia pat! Nedelskit iš anksto 
užsakyti maisto Velykų 3talui iš 
Talman Deli. Skambinkite 312-
434-9766 arba užeikite į 2624 
W. 69 gatvę. Talman paruošia 
įvairių rūšių silkių, prikemša 
lydekas ir šviežias dešras, 
sumaišo įvairias mišraines. 
Pasiūlome ir rūkyto ungurio ir 
upėtakio. Nevarkit kepdami 
tortus, ežiukus, ąsočius ir beržo 
šakas. 

(sk) 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Moterų gildija rengia 
pavasario madų parodą šešta
dienį, balandžio 13 d., The 
Lodge salėje, 2815 Jorie Blvd., 
Oak Brook. IL. Drabužiai yra 
parinkti iš kelių parduotuvių, 
taikomi įvairioms progoms. 
Pasisvečiavimas 11:30 vai.; pie
tūs 12:30 vai. Vietas rezervuo
ti, skambinant Pranei Simano 
nienei 708-422-5937. Viešnios ir 
svečiai kviečiami. 

Laiškų lietuviams metinė 
šventė, premijų kasmetinio kon
kurso laimėtojams įteikimas ir 
vakarienė bus gegužės 5 d., 
sekmadienį. Jaunimo centre. 
Meninę programą atliks „Dai
navos" ansamblis, diriguojant 
muz. Dariui Polikaičiui ir akom
panuojant Ričardui Šokui. Dėl 
bilietų prašoma kreiptis į žurna
lo redakciją ar administraciją 
telefonu: (312)737-8400. 

Fleitistė Rima Polikaitytė, 
smuikininkas Herkulis Stro-
lia — gerai žinomi mūsų vi
suomenei, kaip savo srities mu-
zikai-žinovai. Juos Prisikėlimo 
Mišiose Velykų ryte bus galima 
išgirsti Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Mišios 6 
vai. r. 

„Kristaus Prisikėlimo šven
tės proga sveikiname 'Draugo' 
dienrašti, leidėjus, kūrybingąją 
redaktorę D. Bindokienę, visas 
redaktores ir visus darbuotojus. 
Visiems linkime ko geriausios 
sveikatos ir sėkmės, jungiant 
išeiviją ir Lietuvą". Po šiuo šiltu 
velykiniu sveikinimu pasirašo 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Čikagos Filisterių skyriaus 
valdyba: fil. dr. Renata Variako-
jytė (pirmininkė), fil. Ramoną 
Steponavičiūtė, fil. Liudas Ra
manauskas, fil. Danutė Penčy-
laitė, fil. Audrius Remeikis ir 
fil. Vytenis Kirvelaitis, A.S.S. 
Čikagos pirm. Savo sveikinimą 
mūsų jaunieji akademikai parė
mė 100 dol. auka savo dienraš
čiui. „Draugas" ypač džiaugiasi 
ir jaunesniųjų skaitytojų 
dėmesiu bei parama, nes tai įro
do dienraščio gyvastingumą ir 
svarbą visų kartų užsienio lietu
viams Su padėka linkime savo 
rėmėjams skautams filisteriams 
linksmų Velykų ir saulėto pava
sario. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje Prisikėlimo Mi
šios Velykų ryte (balandžio 7 d.) 
bus 7 vai. r.; kitos Mišios — 9 ir 
11 vai. r Prisikėlimo Mišių 
metu ir 11 vai. giedos misijos 
choras ir sol. Genovaitė Bige-
nytė. 

x Ieškau savo artimų gimi
nių: Jurgio Antanavičiaus, 
gyv. Boston, MA ir Prano 
Čeko, gyv. Chicagoje. Abu iš
vykę iš Lietuvos prieš 1940 m. 
Kilę iš Telšių apskr. Atsiliep
kite, rašykite: Teodora Greiš-
kienė, Kla ipėda , Ta ikos 
prosp. 121—29 b, Lithuania. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais (mokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x Operos „Jūratė ir Kasty

tis" spektaklių, kurie bus ba
landžio 20 ir 21 d Morton audi
torijoje, bilietai gaunami Sek
lyčioje nuo 10 vai. ryto iki 5 
vai. p.p. Visi dalyvaukime lie
tuvių kūrybos šventėje, nes šioje 
operoje solistai, choras, baletas 
ir orkestras tik lietuvių. Paštu 
bilietu? ui akykite: Lithu-
anian Opera Co., 7013 S. Cali-
fornia Ave., Chicago, IL 
60629. Jų kainos $35, $25, $30. 
$20 ir $15. 

(sk) 

1996 m. kovo 17 d. buvę Pa
baltijo universiteto profesoriai, 
studentai ir svečiai rinkosi į 
Jaunimo centro koplyčią Šv. Mi
šioms už mirusius universiteto 
profesorius ir studentus. 

Šv. Mišias aukojo kun. Juozas 
Vaišnys ir buvęs kapelionas 
kun. R. Krasauskas. Kadangi 
universitete dirbo ir mokėsi 
trijų tautybių, o kartu ir skirtin
gų religijų žmonės ekumeninio 
bendradarbiavimo ženklan 
dalyvavo buvęs universiteto 
studentas, dabar jau evan-
gelikų-reformatorių kuni
gas dr Eugenijus Gerulis, kuris 
pasakė pamokslą. 

Mirusių prisiminimui buvo 
uždegta žvakė. Šv. Mišių metu 
giedojo Dalia Eidukaitė Fanelli: 
Pietro Yon „Ave Maria" ir 
Charles Gouno „Šventas Atpir
kėjau". Vargonais akompanavo 
muz. M. Motekaitis. 

Po pamaldų rinkomės į Jauni
mo centre esančią Čiurlionio 
galeriją. Dalyvių skaičius prašo
ko rengėjų viltis. Ypač džiau
gėmės iš toliau atvykusiais. 
Minėjimui vadovavo Pranas 
Jurkus. Invokaciją sukalbėjo dr. 
Eugenijus Gerulis. Jis savo 
maldoje dėkojo Dievui, kad leido 
išsipildyti rengėjų viltims įkur
ti universitetą, kuris buvo 
vilties ir šviesos žibintas karo 
apgriautoje Vokietijoje. 

Minėjimas buvo tęsiamas per
skaitant mirusių studentų ir 
profesorių pavardes. Juos skai
tė Aldona Puzinaitė-Čepėnienė 
ir Vytautas Čepėnas. Po to, su
giedojus ..Gaudeamus". buvo 
pradėta oficiali minėjimo dalis. 

Danutė Jankauskaitė Eidu-
kienė priminė vargingas ir sun
kias įsikūrimo sąlygas. Nors 
buvo pareigūnų, kurie nuošir
džiai padėjo, buvo tokių, ku
riems Baltic vardas buvo labai 
neparankus. Bet ryžtingų vado
vų dėka buvo atsispirta uni
versiteto likvidavimui. 

Visus pasveikino buvęs ka
pelionas kun. R. Krasauskas, 
profesorių vardu — Petras Gruo
dis, apgailestaudamas smarkiai 
sumažėjus gretoms, o visur su
spėjanti M. Remienė sveikino 
Lietuvių fondo vardu. 

Pagrindinę paskaitą, gal tei
singiau profesorių ir studentų 
prisiminimus papasakojo prof. 
dr. Vytautas Černius, buvęs 
universiteto studentas ir, 
„fuksų teisėjas". Organizacinę 
ir sportinę veiklą aptarė J. An
drulis. Irena Vaičiulėnaitė 
Kairienė priminė literatūrines, 
poezijos ir muzikos valandėles. 
Meninę dalį atliko irgi buvęs 
universiteto studentas sol. J. 
Vaznelis. 

Sukakties leidinį pristatė 
Sigitas Miknaitis „Baltic Uni-
versity" 1946-1949. Leidinio 
kopijos buvo padovanotos sve
čiams ir studentams. Karolina 
Lukošiūtė Kubilienė pranešė 
apie Biržiškų fondą, kuris įkur
tas Lietuvoje. Kadangi visi trys 
Biržiškos profesoriavo Pabaltijo 
universitete, dalinosi bendrais 
vargais ir džiaugsmais, todėl no

rima pinigus pervesti į Biržiškų 
fondą. Po to Karolina rengėjų 
vardu padėkojo Danutei Jan
kauskaitei Eidukienei ir Pranui 
Jurkui už jų nuolatinį rūpestį 
Pabaltijo universiteto minė
jimais. Buvo minimos 30,40,45, 
o dabar 50 metų įkūrimo su
kaktys. Danutė surinkus gausy 
bę iškarpų, nuotraukų ir viskas 
tvarkingai suklijuota į albu 
mus. Tai milžiniškas darbas, 
kuris truko 50 metų. Žinant, 
kad ji tai atliko šalia savo 
šeimos auginimo rūpesčių, ten 
ka stebėtis jos energija. Pranas 
visada buvo jos pagalbininkas. 
Danutei buvo įteikta gėlių, o 
Pranui — šampano butelis. Tuo 
buvo baigtas minėjimas 
Turėjome progos apžiūrėti 
parodėlę, suruoštą Liūdo Rama
nausko ir Jurgio Bendiko. Besi-
vaišinant dar ilgai dalinomės 
prisiminimais. 

Eugenija Barškėtienė 

Balzeko Lietuvių kultūros muz'cj.'ius Moterų gildijos rengiamos madų parodos (SeStadienį, balan
džio l.'i d.i komiteto dalis IS kaires, pirm Kili Katauskienė. Moterų gildijos pirm. Margi Man-
kiene. Mary Stibio ir Sofija Žukaite. 

Pranas Jurkus pirmininkauja Pabal
tijo universiteto jkūrtmo 50 metų 
sukakties minėjime. 

NBC televizijos stotis per 
penktą kanalą tiesiogiai per
davė priešvelykinę programą iš 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus balandžio 2 d. nuo 6 
iki 7 vai. ryte. Muziejaus prezi
dentas Stasys Balzekas ir ry
šių su visuomene direktorė Sta
sė Semėnienė papasakojo apie 
lietuviškų margučių istoriją ir 
jų marginimo būdus. Buvo 
rodomi liaudies menininkų Ur
šulės Astrienės ir Jadvygos 
Penčylienės svogūnų lukštais 
dažyti ir išraižyti margučiai bei 
Ramutės Plioplytės vašku 
dekoruoti, o taip pat pergręžto 
lukšto kiaušiniai. Programos 
vedėja žavėjosi irporcelianiniais 
kiaušiniais iš Lietuvos. 

x Knights of Lithuania, 
Mid-Atlantic District per įgalio
tinę Jeanne Dorr atsiuntė 
$150 — vieno našlaičio paramos 
metinį mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 S t , Chi
cago, IL 60629. 

h: (sk) 
x American Travel Service 

sveikina visus savo klientus su 
šv. Velykom. Švenčių proga mū
sų raštinė bus uždaryta nuo ba
landžio 5 d. 1 v. p.p. iki balan
džio 8 d. Nuo balandžio 13 d., 
mūsų raštinė bus atidaryta sa
vaitės dienomis n u o 9 v.r. • 5 
v. p.p. ir šeštadieniais nuo 9 
v.r. - 1 v. p.p. 

(sk) 
x Su širdinga padėka ir 

gražiausiais švenčių linkėji
mais, Ingrida — lietuviška deg
tinė, LITHUANIAN VODKA, 
jau pasiekė Chicagą. Norintieji 
savo svečius vaišinti lietuvišku 
gėrimu Velykų šventėse, prašo
me skambinti į STAWSKI 
Distributing Co. Tel.: 312-
278-4846. Po Velykų ją jau galė
site įsigyti įvairiose parduo
tuvėse. Degtinė yra Kauno 
„Stumbro" gamybos. 

(sk) 
x „PAVASARIO BALSAI" 

koncertėlį sekmadieni, ge
gužės 5 d. po 11:00 vai. šv. 
Mišių, Lietuvių Dailės muzie
juje Lemonte atliks solistė Ne
rija Linkevičiūtė ir pianistas 
Robertas Mockus. „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis, vi
sus kviečia atšvęsti Motinos die
ną, atsilankant į labdaros kon
certėlį paremti vaikelius, kurių 
žingsnių nelydi motinos rūpes
tingas žvilgsnis, kurių galvelių 
neglosto švelni motinos ranka. 

(sk) 

x Jurgio Zaikausko iš Aust
ralijos iniciatyva Medininkų 
Pilies atstatymo fondui, Lietu
vių Akademinė korporacija 
Romuva, Australijos Melburno 
skyrius, paaukojo $641.34 ir 
tapo Medininkų Pilies atstaty
mo rėmėjais. MPA Fondas 
australiečiams širdingai dėkoja. 

(sk) 

MARQUETTE PARKO NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIRINKIMAS 

Kiekvieno mėnesio trečią 
penktadienį namų savininkai 
susirenka į parapijos salę veik
los, liečiančios šią apylinkę, 
aptarimui. Jau daug metų šiai 
organizacijai vadovauja Juozas 
Bagdžius. Jis ir jo valdyba deda 
daug pastangų, kad Marąuette 
Parko gyventojai būtų infor 
muoti apie numatomus pageri 
nimus. 

Pirmininkui pateikus susirin
kimo darbotvarkę ir sekretorei 
Stasei Rudokienei perskaičius 
praėjusio mėnesio susirinkimo 
protokolą, buvo pakviestas Juo
zas Kulys, kad padarytų prane
šimą ir supažindintų su atvyku
siais svečiais. 

Juozas Kulys, kovotojas dėl 
Marquette Parko išlaikymo, pa
stebėjo, kad yra girdėjęs daug 
neigiamų atsiliepimų apie šią 
apylinkę. Jis tai pavadino 
šmeižtu, norinčiu suniekinti šį 
gražų lietuvių telkinį. Blogiau
sia yra tai, kad tai daro lietu
viai, išvykę į tolimus priemies
čius. Šie žmonės niekada ne
kalba apie blogybes, įvykusias 
JU gyvenamose vietose. Iš kitos 
pusės, pati priemiesčių ad
ministracija stengiasi blogybes 
paslėpti arba bent sumažinti. 

Marąuette Parko apylinkė yra 
lietuvybės židinys. Turime 
gražią ir didingą Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią. Galima sakyti, kad tai 
yra meno muziejus, pastatytas 
Marijos ir Dievo garbei ir kar
tu parapijiečių pasididžiavimui. 
Parapijai vadovauja kun. Jonas 
Kuzinskas, Lietuvos patriotas, 
nuoširdžiai remias namų savi 
ninku draugiją ir lietuvišką 
veiklą. Bažnyčios choras yra pa
garsėjęs visoje diecezijoje. Cho
ro administracijai vadovauja 
Vaclovas Momkus, lietuvių 
operos solistas. 

Apylinkėje turime „Seklyčią", 
kuri teikia daug paslaugų vy
resnio amžiaus žmonėms ir nau
jai atvykusiems iš Lietuvos. 
Veikia net trys lietuviškos val
gyklos ir lietuviškos krautuvės 
Netoliese — lietuvybės išlaiky
mo „žvaigždė" — Jaunimo cent
ras Turime didingus pastatus, 
kur gyvena seselės kazimierie-
tės. Jos administruoja pradžios 
mokyklą ir Maria aukštesniąją 
mokyklą, kuriose mokėsi 
daugybė lietuviško jaunimo. Jų 
globoje yra ir Švento Kryžiaus 
ligoninė su daugybe sveikatos 
skyrių pietvakarių apylinkėse 
Atvedus greitojo traukinio linųą 

x Lietuvių Bendruomenės 
Arizonos apylinkė, jau trys 
metai globoja našlaičius Lietu
voje. Pratęsdami globą 3 našlai
čiams kitiems metams atsiuntė 
$450. Našlaičių vardu dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas. 
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nuo miesto centro iki Midway 
aerodromo, namų kainos pakilo. 
8-toji policijos stotis, esanti prie 
St. Louis ir 63-ios gatvės kam
po, labai bendradarbiauja su 
mūsų organizacija. Šalia šios 
įstaigos turime privačią apy
linkės apsaugą. Susisiekimas 
su miesto centru, Ford City 
prekybos krautuvėmis, Pulaski 
ir "vVestern gatvių įstaigomis 
yra labai geras. Gyvenant šioje 
apylinkėje, nereikia turėti auto
mobilių, be kurių negalima 
apsieiti, gyvenant tolimuose 
priemiesčiuose. 

Netolimoje ateityje numa
toma pastatyti didelį apsi
pirkimo centrą Western Av., 
tarp 59-os ir 61-os gatvės. 

Apie numatomas statybas pa
pasakoti buvo pakviestas Jim 
Caparo, einantis vyriausio di
rektoriaus pareigas „Southwest 
Development Corporation" sta
tybos įmonėje. Jis išsamiai nu
švietė ateities planus šiai apy
linkei. Buvęs dėžių fabriko ra
jonas dabar išvalytas ir liko tik 
tušti plotai, kur bus statomi par-
davimo-pirkimo centrai. Kedzie 
ir 63-ios pietiniame kampe bus 
statomi butai vyresnio amžiaus 
žmonėms. Ten Švento Kryžiaus 
ligoninė turės gydymo patalpas. 
Bus ir apsipirkimo krautuvės. 
Kedzie ir 73-ios gatvės rajone 
esantis didžiulis pyragaičių 
„Nabisco" fabrikas numato di
džiulę statybą. Jau yra nupirkę 
apleistą, buvusį „Rim" karšto 
vandens šaldytuvų gaminimo 
fabriką ateities sandėliams. Šios 
apylinkės ateitis yra labai gera. 
Namų kainos kils, kartu ir nuo
mojamų butų pareikalavimas 
smarkiai padidės. 

Po Jim Casparo pranešimo 
kitu kalbėtoju buvo pakviestas 
Shubert, „NeighborhoodHous-
ing Service" atstovas. Jo įstai
ga rūpinasi, kad pirkėjai galėtų 
gauti paskolas namų pirkimui 
bei remonto darbams. Ši įstai
ga atidarys savo raštinę Mar-
quette Parko apylinkėje, vasa
ros pradžioje. Įstaiga neduos 
paskolų, bet suriš su bankais ir 
taupymo įstaigomis, kad jos 
duotų paskolas lengvomis sąly
gomis. 

Juozas Kulys kvietė visus 
pasinaudoti šios į s ta igos 
patarnavimais, o ypač naujai 
atvykusius lietuvius, kol namų 
kainos yra nepakilusios. J. Ku
lys taip pat patarė apylinkės gy
ventojams pasinaudoti šia įstai
ga namų pagerinimui ir dides
nio masto remontams. Pataisyti 
namai jgyja didesnę vertę ir, 
reikalui iškilus, lengviau juos 
parduoti Jis dar kartą pabrėžė, 
kad lietuviai turi čia pasilikti ir 
neapleisti savųjų institucijų. 
. .Niekas jūsų neveja, pasi
likdami apsaugosite čia esan
čias šventoves", sakė jis. 

I susirinkimą atvyko 8-tojo ra

jono policijos viršininkas, kapi
tonas Shinker, geras lietuvių 
draugas. Jis kvietė dalyvius ir 
kitus apylinkės gyventojus būti 
policijos „akimis". Pastebėjus 
ką nors įtartino, pranešti jo 
įstaigai arba skambinti 911 nu
meriu. Taip pat pranešė, kad 
Čikagos miesto burmistras, 
Richard Daley ir vyriausias 
policijos viršininkas rengia 
mėnesinius susirinkimus su 
apylinkių atstovais, aptariant 
būdus, kaip reikia kovoti su 
gaujomis, narkotikų pardavė
jais ir vagimis. 

Į susirinkimo pabaigą atėjo ir 
15-tos apylinkės seniūnas, Vir-
gil Jonės. Po trumpo pokalbio 
atsakinėjo į susirinkusių 
iškeltus klausimus. Gatvių ir 
gatvelių pataisymas priklauso 
nuo miesto administracijos 
šiems darbams skiriamų lėšų ir, 
be to, jis negali gautus pinigus 
skirti vienai vietovei, turi būti 
padalinta visoms lygiai . 
Pataisymai bus atlikti, tik 
užtruks daugiau laiko. 

Juozas Bagdžius, padėkojęs 
pranešėjams, susirinkimo daly
viams ir Ankams už dovanotus 
kepsnius, kvietė pasivaišinti ir 
asmeniškai pasikalbėti su atvy
kusiais svečiais. 

A. Paąžuolis 

Walterio Tomalio iš Lake 
Orion, Michigan, fotografijų 
paroda ..Raganų kalnas" veikia 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje Čikagoje (6500 South Pu
laski Road). Dvidešimt spalvo
tų fotografijų įamžino medines 
šiuolaikinių lietuvių liaudies 
meistrų skulptūras, vaizduo
jančias mūsų senosios mitologijos 
scenas. Skulptūros stovi ant 
kopos Juodkrantės miestelyje, 
Kuršių nerijoje. Jų dėka Ra
ganų kalnas tapo viena pa
traukliausių vietų turistams 
Lietuvos pajūryje. Paroda tesis 
iki rugpjūčio 30 d. Muziejus 
veikia kasdien nuo 10 iki 4 vai. 

Dr. J.B. Dičpinigartis, Wood-
haven, NY., vėl atsiuntė „Drau
go" laikraščiui 105 dol., kartu 
su prenumeratos mokesčiu. 
Džiaugiamės, kad daktaras 
įvertina mūsų dienraštį, jo 
leidimo pastangas, esame nuo
širdžiai dėkingi už auką. 

x T R A N S P A K praneša : 
„1995 m. spalio 22-25 d. Vil
niuje vyko tarptautinis kino fo
rumas 'Nesvarumo būklė', 
skirtas kino šimtmečiui ir Lie
tuvos kino studijos filmo 'Nie
kas nenorėjo mirti' (rež. V. Za-
lakevičius) trisdešimtmečiui. 
1995 m. rugpjūčio mėn. Lietu
voje natūralaus gyventojų prie
augis jau antrą kartą buvo tei
giamas — gimė 604 žmonėmis 
daugiau negu mirė". Pinigai, 
siuntiniai ir komercines siun
tos i Lietuvą. Maisto siuntinai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 S t , 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 
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http://apatk.es

